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2018. március 22-ei rendes Képviselő-testületi ülés határozatai 
 

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

25/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
1. Javaslat Majosháza településkép védelméről szóló rendeletének, valamint Majosháza 

Építési Szabályzata módosítása rendeletének megalkotására 
2. Javaslat a Majosházai Napraforgó Óvoda Továbbképzési Programjának elfogadására  
3. Javaslat az óvodai felvételi körzethatárok megállapítására  
4. Javaslat a Piróth Gyula Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosi állás betöltésére  
5. Javaslat a Ma-Dun Kft. (2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 79.) belterületbe vonási 

kérelmére  
6. Javaslat a Szabadidő park megnyitására 
7. Javaslat utak kátyúzására 
8. Javaslat a Majosházai Hospice-ház névhasználatára 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
 

26/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 
hitelesítőjeként Kontha Benőné és Kozma Lászlóné képviselőket jelöli meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

27/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú mellékletét képező Összefoglalót, mely tartalmazza 
az eltérő véleményeket és az azokra adott válaszokat. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

28/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosházai Napraforgó Óvoda 
2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig terjedő időszakra vonatkozó - a jelen 
határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú mellékletét képező - Továbbképzési 
Programját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

29/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a Majosháza 
Község Önkormányzata fenntartásában lévő Majosházai Napraforgó Óvoda kötelező 
felvételt biztosító körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával.  

b) megbízza a Jegyzőt, hogy a jelen határozat a) pontja szerinti képviselő-testületi döntést, 
valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 
28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés 
információs rendszerében. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

30/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) úgy dönt, hogy Laurinyecz Péter Pál  könyvtáros, művelődésszervező közalkalmazotti 

jogviszonyának 2018. március 23. napjával, közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez hozzájárul.  

b) felkéri Kis Gábor polgármestert, hogy a könyvtáros, művelődésszervező 
közalkalmazotti megszüntetéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

c) pályázatot ír ki a Majosháza Község Önkormányzat Piróth Gyula Művelődési Ház és 
Könyvtár könyvtárosi, művelődésszervezői feladatok megbízására a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. mellékletét képező pályázati felhívás szerint.  

d) felkéri a Polgármestert, hogy az c) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán tegye közzé, valamint 
helyben szokásos módon jelentesse meg. 

e) megbízza Kovácsné Nagy Mária a Majosháza Község Önkormányzat Piróth Gyula 
Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárosi és művelődésszervezői feladatok ellátásával 
2018. március 26. napjától, határozott időre, 2018. június 26. napjáig, megbízási 
szerződéssel. Megbízási díját a költségvetésben szereplő státuszra tervezett, időarányos 
összegben állapítja meg.  

f) az e) pont szerinti könyvtáros, művelődésszervező megbízási díj összege a 
költségvetésben az alapilletmények rovatról átcsoportosításra kerül az egyéb szakmai 
szolgáltatások rovatra.  

g) felkéri Kis Gábor polgármestert, hogy a könyvtáros, művelődésszervező megbízási 
szerződésével kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
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31/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) Ma-Dun Investment Kft. (címe: 2336 Dunavarsány, Nagyvarsányi út 79.) kérelmére, a 
2018. február 26 -án záradékolt 521./2018. munkaszámú, jelen határozat meghozatalát 
segítő előterjesztés 3. melléklete szerinti változási vázrajz szerint, a 068/1 hrsz-ú kivett 
tó és 068/2 hrsz-ú kivett raktár és tároló külterületi ingatlanok belterületbe vonásához 
hozzájárul, a Ma-Dun Investment Kft. és Majosháza Község Önkormányzata között 
létrejött, 2017. december 21-én aláírt TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS-ben 
foglaltak figyelembe vételével azzal, hogy a belterületbe vonással felmerülő költségek a 
Kérelmező, ill. a mindenkori ingatlantulajdonosok feladata. A belterületbe vonással és 
annak ingatlan-nyilvántartáson való átvezetésével kapcsolatban az Önkormányzatot 
semmilyen költség nem terhelheti. 

b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

32/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a) a Zrínyi utca és Széchenyi sétány sarkán lévő Szabadidő park 2018. május 31-ig történő 
felújításáról dönt, 
b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a költségek felmérésére és a 
forrás biztosításához a Képviselő-testületi döntés előkészítésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
  

33/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a) megbízza a Tempo-Consulting Kft. (2194 Tura, Erdész u. 8.) pályázatírót, „Az 

önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 
területén” című pályázat teljes körű elkészítésével 100.000,- Ft + ÁFA díj ellenében a 
2018. évi költségvetés szellemi termék költséghelyének terhére. 

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti összeg erejéig a megbízási szerződés 
aláírására. 

c) felkéri a Polgármestert, a pályázaton való indulásra, annak tartalmára irányuló 
előterjesztések elkészítésére és döntésre való benyújtására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozza meg alábbi határozatát. 
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34/2018. (III. 22.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) örömmel veszi tudomásul a Majosházai Hospice Ház beruházásának befejezését, és 
felkéri a helyi civil szervezetek és vállalkozók a támogatását a Majosházai Hospice 
Ház működéséhez, 

b) a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia (2339 Majosháza, Kossuth u.71/B) 
névhasználat iránti kérelmét tudomásul veszi, és nem emel kifogást a „Majosházai 
Hospice Ház” elnevezésében a „Majosházai” szó használatához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 


