
Beszámoló Mosonudvar Község Önkormányzatának működéséről  

                                        -a megalakulástól eltelt első év-  

 

Tisztelt Lakosság, Képviselő-társaim, Körjegyző Asszony! 

Kedves Megjelentek! 

 

Több év megfeszített munkájának eredményeként 2010. október 3-án apró 
közösségünk történelmi eseményeket élt át, ugyanis a Köztársasági Elnök 
2/2010. (I.8.) KE határozatával Újudvar levált Mosonmagyaróvárról és 
MOSONUDVAR néven önálló település lett az önkormányzati választások 
napján.  

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak szerint 
minden önkormányzatnak évente egyszer közmeghallgatást kell tartania, ahol 
számot adhatnak tevékenységükről, valamint közérdeklődésre számot tartó 
témákat vitathatnak meg.  

Ennek a törvényi kötelezettségnek eleget téve tartjuk ma meg 
közmeghallgatásunkat, amelynek fő témája az Önkormányzat beszámolója a 
megalakulástól számított első évről. Az áttekinthetőség kedvéért havi bontásban 
tájékoztatnám Önöket az önkormányzat munkájáról. 

 

2010. október 

 

2010. október 13-án tartotta alakuló ülését a képviselő-testület, a polgármester 
és képviselők ekkor tették le az esküt. Ez az alakuló ülés még a korábbi 
anyatelepülés – Mosonmagyaróvár város bonyolításában folyt le. Ekkor azonban 
már döntött a képviselő-testület arról, 2011. január 1-jétől Mosonszolnokkal 
kíván körjegyzőséget kialakítani a hivatali adminisztratív teendők ellátására. 

Még szintén ebben a hónapban, 27-én megtartotta a testület első önálló ülését, 
amelyen többek között megalkotásra került – egyenlőre tervszámok alapján – a 
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2010. utolsó 3 hónapjára szóló költségvetési rendelet, az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzata, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló rendelet, a helyi adók bevezetéséről, a képviselők tiszteletdíjáról szóló 
rendelet és a következő évre szóló belső ellenőrzési terv. A körjegyzőség 
felállításáig (2 hónap átmeneti időre) döntés született a helyi Polgármesteri 
Hivatal felállításáról 1 fő ügykezelővel és 1 fő helyettes jegyzővel, az 
önkormányzati és államigazgatási hatósági ügyek ellátásra pedig Hatósági 
Társulást kötöttünk Mosonszolnok Önkormányzatával. A Képviselő-testület 
csatlakozott a felsőoktatásban adható Bursa Hungarica pályázathoz és 
kinyilvánította, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tagja 
kíván lenni, igénybe véve a Társulás által kínált főleg szociális szolgáltatásokat. 

De még szintén ebben a hónapban rengeteg adminisztratív feladat elvégzése 
kezdődött meg. Az elsők között történt meg a Magyar Államkincstárnál az 
Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vétele. Sor került a közszolgáltatók 
(gáz, villany, víz, Rekultív - hulladékszállító), a nyugdíjfolyósító, a MEP, az 
ÁNTSZ, az APEH értesítésére a községnév átvezetésével kapcsolatban. 
Módosításra kerültek az utcanevek, ugyanis törölni kellett mindegyik elől az 
„Újudvar” előtagot. 

Nagy harcot vívtunk a postával az önálló irányítószámért, ami a lakcím- és 
gépjármű átíratások alapja volt.  

Tárgyalásokat kezdeményeztünk Mosonmagyaróvár Önkormányzatának 
Városvezetésével a terület- és vagyonmegosztások tekintetében. (A törvény 
szerint a megalakulástól számított fél éven belül a két településnek egyezséget 
kellett kötnie ebben a témában.) A Polgármesteri Hivatal adóosztályával pedig a 
helyi adók időarányos részének átengedéséről kezdődtek tárgyalások. Emellett a 
Városi Könyvtárral is egyeztetéseket kezdeményeztünk a mosonudvari 
fiókkönyvtár ügyével kapcsolatban. 

Elkezdtük a Lajta-Hanság Zrt-vel is a tárgyalásokat a tulajdonukban lévő, de 
Mosonudvaron található ingatlanok használata, bérlete, illetve megszerzése 
érdekében. Ezzel egyidőben a Katasztrófavédelmi szervezettel is felvettük a 
kapcsolatot a régi „Ebédlő” önkormányzati tulajdonba igénylésének 
lehetőségéről. 

Elkezdtük intézni továbbá a „MOSONUDVAR” helységnévtáblák kihelyezését. 
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2010. november  

 

Kétheti rendszerességgel megkezdődtek az érdemi tárgyalások 
Mosonmagyaróvárral a terület-megosztásról. A kért és adni szándékozott 
ingatlanok tekintetében több variáció is született, de Mosonudvar mindig 
ragaszkodott a 86-os főút túlsó oldalán lévő ipari parkhoz.  

Ebben a hónapban került terítékre a védőnői, házi orvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi ellátások rendezésének kérdése, a köztemetői szolgáltatás 
igénybevételére szóló megállapodás kötése a mosonmagyaróvári 
Városüzemeltető Kft-vel, a számlavezető pénzintézet kiválasztása, a körjegyzői 
pályázat kiírása, a sajátos nevelési igényű gyermekek iskoláztatásával 
kapcsolatos megállapodás megkötése a móvári Éltes Mátyás Általános 
Iskolával. 

 

2010. december 

 

Decemberben folytatódtak a terület-megosztási tárgyalások 
Mosonmagyaróvárral, és körvonalazódott egy olyan megosztási variáció, amely 
aztán a móvári képviselő-testület elé került első körben. Mosonmagyaróvár a 
vagyonmegosztást a terület-megosztásról szóló megegyezéshez kötötte és 
jóformán egy fillér nélkül (Mosonszolnok nagylelkű segítségével) működött az 
önkormányzat október elejétől december közepéig, amikor is Mosonmagyaróvár 
kisebb összeget utalt előlegként.  

De ebben a hónapban tárgyalt a képviselő-testület a vízszolgáltató AQUA Kft-
vel, és a hulladékszállító Rekultív Kft-vel a 2011. évi közüzemi díjak 
meghatározásáról, valamint a közületi közszolgáltatói szerződések megkötéséről 
is.  

Téma volt még a 2011. évre szóló költségvetési koncepció, melynek 
megalkotását nehezítette, hogy a megosztási tárgyalások kimenetelét, így a 
várható önkormányzati vagyon alakulását sem lehetett előre látni, és hiányoztak 
a tervezéshez szükséges előzetes tényszámok is.  
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A községüzemeltetési feladatok ellátására alkalmazásra került egy nyugdíjas, aki 
a közterületet rendben és tisztántartását kapta feladatul. 

December végén Mosonszolnokkal való együttes testületi ülésen megválasztásra 
került a körjegyző személye, és felállításra került a „közös hivatal”, a 
Körjegyzőség. A Körjegyzőségről röviden annyit kell tudni, hogy az 
önkormányzat adminisztratív dolgait (önkormányzati és államigazgatási ügyek) 
a mosonszolnoki hivatalnoki kar látja el, Mosonudvaron kihelyezett 
ügyfélszolgálati iroda van.  

December végén kezdődhetett meg a lakosság kiértesítése a személyi okmányok 
és a gépjármű okmányok átíratásával kapcsolatban. (A korábban már említett 
irányító szám igénylés elhúzódása és a központi népesség-nyilvántartás átállása 
miatt csak 2011. január 1-je után lehetett ezt elkezdeni.) A lakcímek rendezése 
rengeteg munkával járt. 

A helyi adózással kapcsolatos feladatok is nagy nehézséget okoztak, a rendszert 
az új adatállományok felvitele miatt a Magyar Államkincstárral és a 
mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatallal közösen, összehangoltan lehetett 
csak beindítani. 

 

2011. január 

 

A 2011-es év rendkívüli testületi üléssel kezdődött, ugyanis miután 
Mosonmagyaróvár decemberben elfogadta a terület-megosztásra vonatkozó 
egyik variációt, így azt a megegyezésre nyitva álló határidő sürgetése és a 
község működőképességének megőrzése érdekében soron kívül a mosonudvari 
képviselő-testületnek is tárgyalnia kellett. Végül is ennek a döntésnek az 
eredménye a napjainkra kialakult közigazgatási határ a Bereki úttal egybevéve.  

Januárban került sor tehát többek között a már fent említett lakcímrendezésre, de 
a testület megalkotta a 2011. évre szóló költségvetési rendeletét (ezt még mindig 
tervszámok alapján – hiszen a vagyonmegosztási tárgyalások még folyamatban 
voltak), elfogadták az éves munkatervet, a köztisztviselők 
teljesítményértékelését meghatározó célokat, megalkotta az elektronikus 
ügyintézésről szóló rendeletet, a védőnői körzetről szóló rendeletet, újra tárgyalt 
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a Huszár Gál Könyvtárral a mosonudvari könyvtár fennmaradásáról, a 
helységnévtáblákra adott árajánlatokkal is foglalkozott, hóeltakarítási 
ajánlatokat is tárgyalt.  

 

2011. február  

 

A február hónap Mosonmagyaróvár várossal való megegyezésről szóló 
tárgyalásokkal telt az egyedi hatósági ügyek intézése mellett. 

 

2011. március 

 

Március legelején rendeletet alkotott a testület az anyakönyvi események 
munkaidőn túl való végzéséről, a köztisztaságról és módosította a helyi adó 
rendeletét. Elkezdődött Mosonudvar község helyi jelképeinek (címerének és 
zászlójának, lobogójának) megalkotása, illetve elkészítőjének kiválasztása, és 
napirendre került a Mosonudvar Községért Alapítvány és a Mosonudvari 
Sportegyesület létrehozása, illetve támogatása. 

A március további történelmi eseményeket is tartogatott a település, illetve az 
Önkormányzat számára. A Mosonmagyaróvárral folytatott terület- és 
vagyonmegosztási tárgyalások végére pont került. 2011. március 10-én 
Mosonmagyaróváron ünnepélyes keretek között aláírásra került a leválást lezáró 
megegyezés aláírása. Ez többek között tartalmazta a területi határokat, az 
átadandó vagyonelemek felsorolását (ingatlanok, készpénz, vagyonrészek, 
vagyoni jogok), közoktatási megállapodást az óvodás és az iskolás gyermekek 
ellátására, társulási megállapodást a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Társulásban, szintén társulási megállapodást a Szennyvíztisztítói Társulásban, 
valamint külön megállapodást a bölcsődei ellátás tekintetében.  

(Akit érdekel, most beletekinthet az aláírt megállapodásba, illetve az 
önkormányzati irodában is megtekinthető hivatali időben.) 
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2011. április 

 

Áprilisban elfogadásra került az önkormányzat 2010-2014. évi ciklusra szóló 
gazdasági programja. Tekintve, hogy ez az első gazdasági program, ebben is 
csak tervszámokra alapozva lehetett célokat kitűzni, amelyeket nagyban 
befolyásolnak majd az önkormányzati rendszer egészét érintő jelentős 
jogszabályváltozások (pl. helyi adók elvonása, finanszírozási rendszer 
átalakítása). 

Áprilisban folytatódtak a tárgyalások a Lajta-Hanság Zrt-vel a mosonduvari 
ingatlanok vonatkozásában, és a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is sürgettük 
az „Ebédlő” megszerzésével kapcsolatban. Második körben tárgyalta a testület a 
Mosonudvar Községért Alapítvány létrehozását, és sokadjára – szakemberekkel 
való falu- és útbejárás után – a községnév-táblák kihelyezését. Ezek mellett 
rendszeresen részt vettünk a Kistérség munkájában, és több támogatást is 
nyújtottunk (pl. Hanság Múzeum megmentésére, Karolina kórház 
eszközbeszerzéséhez, Tűzoltóság támogatására). Napirendre került továbbá a 
község hulladékgazdálkodási tervének elkészíttetése is (amit szintén törvény ír 
elő).  

Időközben elkezdődött a földhivatali eljárás, amely során a 
Mosonmagyaróvárral közös területek földkönyvi rendezésére, megosztására fog 
sor kerülni.  

 

2011. május 

 

Májusban a község szociális és gyermekvédelmi helyzetének értékelésére került 
sor az illetékes családgondozók és a jegyzői gyámhatóság bevonásával. 

Helyszíni bejárás során felmérésre kerültek az utak, járdák, előkészítve ezzel a 
tervbe vett útépítéseket, felújításokat.  

Elfogadásra került Mosonudvar község címere és zászlaja. 

Az Eon embereivel település-bejárás történt a villamos-hálózat felméréséről, 
illetve elindítottuk a közvilágítás leválasztását Mosonmagyaróvárról. 
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A gyerekeknek műsorokkal és sok érdekes programmal próbált az 
Önkormányzat gyermeknapra kedveskedni. 

 

2011. június 

 

Folytatódott az utak, járdák építésével, felújításával kapcsolatos feladatok 
előkészítése, ajánlatok bekérése az építési tervek elkészítésére. Az útépítés 
főként a Krisztina és a Haladás utcákat érintené, de megtervezésre kerülne még 
néhány összekötő útszakasz leaszfaltozása is (pl. 8022 hrsz., 8139 hrsz., 070/1 
hrsz., 070/3-as hrsz).  

Emellett a falunapra, címer és zászlószentelésre való felkészülés adott sok 
munkát, valamint kihelyezésre kerültek végre a helységnévtáblák. 

 

2011. július 

 

Júliusban nem volt testületi ülés, de az egyedi hatósági és önkormányzati ügyek 
intézése ekkor is folyamatban volt, valamint a Lajta-Hanság Zrt-vel is folytak a 
tárgyalások a sportpálya használatáról, felújításáról, a sportélet beindításáról. 

 

2011. augusztus 

 

Hosszas előkészületek után augusztus 13-án ünnepélyes keretek között – a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, a 
szomszédos települések polgármesterei megtisztelő jelenlétével – felszentelésre 
került Mosonudvar község címere és zászlaja, lobogója. Ezután pedig a község 
első hivatalos falunapja került megrendezésre. 

Augusztusban döntött a képviselő-testület többek között az útépítési tervezési 
ajánlatokról, új helyi adó rendelet, valamint a helyi zászlóról és címerről szóló 
rendelet is megalkotásra került, és tárgyalta a testület az önkormányzat 2011. I. 
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féléves költségvetési beszámolóját is, továbbá a buszmegállók megjavítását. A 
Mosonudvar Községért Alapítvány bejegyzése iránti kérelem pedig benyújtásra 
került a megyei bírósághoz. 

 

2011. szeptember 

 

Szeptemberben nem volt testületi ülés, de az egyedi ügyek intézése ekkor is 
folyamatos volt. Nagyobb volumenű feladatok közé tartozott az ebek összeírása, 
valamint megkezdődött a sportöltöző kialakításának tervezése.  

 

2011. október 

 

Az októberi hónapban téma volt a szociális rendelet módosítása (új támogatási 
formák kerültek bevezetésre: kamatmentes szociális kölcsön, beiskolázási segély 
és tankönyvtámogatás, ez utóbbi két fajta a jövő évtől), a hulladékgazdálkodási 
tervről szóló rendelet megalkotása, csatlakozás a felsőoktatásban tanulókat 
támogató Bursa Hungarica ösztöndíjhoz, de tárgyalta a testület a 
Mosonmagyaróvártól kapott Erzsébet téri lakások hasznosításának lehetőségeit 
is, és újra napirendre került a 8099 hrsz-ú ingatlan volt „Ebédlő” állami 
tulajdonból ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylésének kérdése is. Ezt az 
ingatlant mindenképpen célszerű lenne megszerezni a községnek, mert egy 
többfunkciós községházát, közösségi házat lehetne belőle kialakítani. 
Folytatódott továbbá a sportöltöző létrehozási formájának megvitatása is. 

Nagyvolumenű munkát az egész hónapban tartó népszámlálás jelentette. 

Ebben a hónapban egy kedves hagyományt is útjára indított az Önkormányzat, 
október 14-én pénteken délután egy kedves kis rendezvény és vendéglátás 
formájában megemlékeztünk a község idős embereiről. Ilyen korábban még nem 
volt a településen, és az önkormányzat szeretné, hogy a legkisebbek ünnepe – a 
gyereknap mellett -, a község „legnagyobbjai”, az idős emberek is méltó 
megbecsülésben részesüljenek ezentúl minden évben. 
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A fentiekben nagyon röviden próbáltuk összefoglalni a megalakulás óta 
elvégzett tevékenységet, valamint felvázolni néhány jövőbeli tervet. 

 

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel és jelenlétükkel. Most pedig 
átadnám a szót Önöknek, hogy akinek az elhangzottakhoz, vagy egyéb más 
témához hozzászólása, kérdése van, azt nyugodtan feltehesse. 

 

Mosonudvar, 2011. november 10. 

 

       Rinczki Lajos András 

                polgármester 

      Mosonudvar Község Önkormányzata 

 

 

 

 


