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Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Mákos Imre képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Távolmaradt: Barabás Attila képviselő, aki távolmaradásának okát előre nem jelentette be
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi Rendőrőrse képviseletében:
Kovács Gábor r.ftzls. és Lukács Zoltán r. alez.
Szentgotthárdi Gondozási Központ részéről:
Fábián Béláné intézményvezető, Köbli Tímea és Károlyi Lívia munkatársak
Szentgotthárdi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részéről:
Uhor Anita mb. intézményvezető, Horváth Ágnes és Tóth Rita családgondozók
Csapkó János falugondnok
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibort és
Horváth Zoltánt.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Beszámoló a Rendőrség 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, szervezet képviselője
2/ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, szolgálat képviselője
3/ Beszámoló a szentgotthárdi Gondozási Központ 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, a központ képviselője
4/ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, falugondnok
5/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Monek Zsolt polgármester

6/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Terve.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8/ 2011. évi belső ellenőrzési jelentés.
Ea: Monek Zsolt polgármester
9/ Támogatás igénylése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III.1.) BM rendelet alapján.
Ea: Monek Zsolt polgármester
10/ Javasat a szilárd hulladék összegyűjtésének és elszállításának díjáról szóló helyi rendelet
módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
11/Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
12/Javaslat a folyószámlahitel szerződés módosítására, a 14/2012.(II.10.) önkormányzati
határozat visszavonására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
13/Átfogó értékelés Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
14/ Szociális étkeztetés alapszolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
15/ Beszámoló Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
munkájáról, az adóztatási tevékenységről.
Ea: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
16/ Egyebek
a/ Önkormányzati lakással kapcsolatos döntéshozatal.

Napirendek tárgyalása
1/ Beszámoló a Rendőrség 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, szervezet képviselője
Monek Zsolt polgármester felkérte a Körmendi Rendőrkapitányság Szentgotthárdi
Rendőrőrsének ülésen jelen lévő képviselőjét, hogy tartsa meg Alsószölnök település 2011.
évi közrend- közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját.
Kovács Gábor r. ftzls. körzeti megbízott a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján
tartotta meg beszámolóját.
Kérdések, hozzászólások:
Horváth Zoltán képviselő megköszönte a körzeti megbízott lelkiismeretes munkáját.
Elmondta, hogy az új körzeti megbízott viszonylag sokat tartózkodik a településen, s ezáltal
érzékelhetően nagyobb a közbiztonság a településen.

Kovács Gábor körzeti megbízott válaszában elmondta, hogy a rendőrőrs létszám helyzete
nagyban befolyásolja, hogy mennyi időt tud eltölteni egy-egy adott településen.
Borbély Tibor alpolgármester véleménye szerint hasznos lenne térfigyelő kamerák
kihelyezése a község adott pontjain. Tapasztalata szerint ugyanis visszatartó erővel bírnak és
segítségükkel ki lehet szúrni a szabálytalankodókat.
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont lezárásaként megköszönte a szentgotthárdi
rendőrőrs és a körzeti megbízott munkáját. Elmondta, hogy remélhetőleg a jövőben is
megmarad a jó együttműködés.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
24/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerinti írásos anyag alapján
elfogadja a Szentgotthárdi Rendőrőrs által készített 2011. évi beszámolót
Alsószölnök község közrend-közbiztonságának helyzetéről.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

2/ Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, szolgálat képviselője
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
beszámolóját a képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben megkapták.
A polgármester megköszönte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját. Elmondta,
hogy szerencsére Alsószölnök községben nincs sok olyan család amely rászorulna a
szolgáltatásra.
A polgármester javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt 2. sz. melléklet szerinti írásos anyag alapján
elfogadja a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

3/ Beszámoló a szentgotthárdi Gondozási Központ 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, a központ képviselője
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében felkérte a szentgotthárdi Gondozási
Központ ülésen jelen lévő vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját.
Fábián Béláné intézményvezető a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete alapján tartotta meg
beszámolóját.
A beszámoló kiegészítéseképpen elmondta, hogy a gondozási központ a jövőben is a jó
együttműködésre fog törekedni. Az általuk végzett szolgáltatás a jövőben is megmarad, de
hogy milyen formában működik tovább a szolgálat, még nem lehet tudni. Mindenképpen
célszerű az önkormányzatok közötti összefogás, az integráció.
Kérte a jelenlévőket, ha van tudomásuk olyan személyekről akik segítségre szorulnak,
jelezzék.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a gondozási központ munkatartásainak egész évi
munkáját, melyhez a jövőben is sok erőt, egészséget és kitartást kívánt.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet szerinti írásos anyag alapján
elfogadja a Szentgotthárdi Gondozási Központ 2011. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

4. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester, falugondnok
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a falugondnok 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját a képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben
megkapták.
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő megköszönte a falugondnoknak a községben működő egyesületek
tevékenységéhez nyújtott segítségét.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Falugondnoki Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – mely
a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi - elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

5/

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
végzett tevékenységről.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 5. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást nyújtotta:
- 2012. március 1-jén az új szlovén főkonzul bemutatkozó látogatást tett Alsószölnökön.
- 2012. március 5-én Szombathelyen a Savaria Takarékszövetkezettel tárgyalásra került sor
hitelügyben.
- 2012. március 9-én a polgármester részt vett az Őrségi Nemzeti Park által szervezett
megbeszélésen.
- 2012. március 23-án Ausztriában Franz Kern St, Martin polgármestere nyugdíjas
búcsúztatójára került sor.
- 2012. március 29-én a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola további
fenntartását érinti megbeszélés volt az Országos Szlovén Önkormányzatnál, védelmi
bizottsági ülésre és kistérségi ülésre is ezen a napon került sor.
- 2012. március 31-én a három szomszédos ország hagyományos kártyapartiján Alsószölnök
is képviseltette megát.
- A rendezvénysátor szállításához szükséges pótkocsi készítése folyamatban van.
2012. április 21-én a Föld Napja keretében szemétgyűjtés volt.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a
jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi, tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

6/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Terve.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 6. sz. melléklet szerinti előterjesztés
alapján javasolta az önkormányzat 2012 évi közbeszerzési tervének elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
29/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét a
jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

7/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
szóló rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a 2011. évi gazdálkodás zárszámadásáról készült
előterjesztés – mely a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi - a meghívóval egy időben
kiküldésre került.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(Lásd: 8. sz. mellékletet)

8/2011. évi belső ellenőrzési jelentés.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta a 2011. évi belső ellenőrzési
jelentés jóváhagyását.
A képviselő-testület tagjai a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

30/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete szerint
jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, belső ellenőr

9/Támogatás igénylése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III.1.) BM rendelet alapján.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a 3/2012.(III.1.) sz. BM
rendelet szerinti pályázati lehetőségről. Elmondta, hogy a pályázat keretében az Önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok igényelhetnek támogatást.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
1. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország
2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2.
pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatására.
2. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő
alatti, és Alsószölnök székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 1.910 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 2.331 ezer forint
összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem
kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
50.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidő: 2012.04.27.
Felelős: Körjegyző, pénzügyi főelőadó

10/ Javasat a szilárd hulladék összegyűjtésének és elszállításának díjáról szóló helyi
rendelet módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapítására.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapításáról
(Lásd. 12. sz. melléklet)

11/Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javaslatot tett az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyonelemek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről szóló határozat
elfogadására.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján Alsószölnök Község Önkormányzata
tulajdonában álló vagyonelemeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná nyilvánítás céljából megvizsgálta.
Az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2004. (II.12.) önkormányzati rendeletben
nem nyilvánít vagyonelemeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

12/Javaslat a folyószámlahitel szerződés módosítására, a 14/2012.(II.10.) önkormányzati
határozat visszavonására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében kérte a testületet, hogy helyezze
hatályon kívül a 14/2012.(II.10.) számú határozatát, melyben a Szlovénia Magyarország
Határon Átnyúló 2007-2013 Együttműködési program keretében igényelt hitel vállalt
visszafizetési határidejének átütemezését kezdeményezte. A pénzintézet tájékoztatása alapján
szerződésmódosításra befejeződött beruházás esetén már nincs mód.
A polgármester az önkormányzat zavartalan működése érdekében javaslatot tett a Savaria
Takarékszövetkezetnél 48-2011-0060. számon nyilvántartott folyószámlahitel szerződés
módosításának kezdeményezésére. A polgármester javasolta, hogy a testület értsen egyet a
folyószámlahitel keretösszegének 5.000.000 Ft-ra történő módosításával
A napirendi pont keretében a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
33/2012 (IV.25.) képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 14/2012.(II.10.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
34/2012 (IV.25.) képviselő-testületi határozat
1. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Savaria
Takarékszövetkezetnél
48-2011-0060.
számon
nyilvántartott
folyószámlahitel szerződés módosítását kezdeményezi.
A módosítás hatályba lépésének kezdő időpontja: 2012.06.01
A folyószámlahitel keretösszege módosítás után: 5.000.000,- Ft.
2. Egyebekben a Savaria Takarékszövetkezetnél 48-2011-0060. számon
nyilvántartott folyószámlahitel-szerződés változatlanul érvényben marad.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelszerződés módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg, a
módosításra irányuló szerződést az önkormányzat képviseletében a
SAVARIA Takarékszövetkezettel kösse meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

13/Átfogó értékelés Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 14. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadását.
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
35/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyvhöz csatolt 14. sz. melléklet
alapján elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

14/ Szociális étkeztetés alapszolgáltatás Szakmai Programjának jóváhagyása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta Alsőszölnök Község Önkormányzata szociális étkeztetés alapszolgáltatására
vonatkozó szakmai programjának jóváhagyását.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Község Önkormányzata Szociális Étkeztetés alapszolgáltatására
vonatkozó Szakmai Programját – mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét
képezi - jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

15/Beszámoló Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
munkájáról, az adóztatási tevékenységről.
Ea: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete alapján adott számot
Alsószölnök, Felsőszölnök és Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi munkájáról.

Monek Zsolt polgármester megköszönte a körjegyző részletes beszámolóját és további jó
munkát kívánt a körjegyzőnek és a körjegyzőség dolgozóinak.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A beszámoló a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi.
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

16/ Egyebek
a/ Önkormányzati lakással kapcsolatos döntéshozatal.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy az Alsószölnök, Fő út
19. szám alatti önkormányzati lakásból elköltözött Szalczer Rita, az eddigi bérlő. A lakásra a
Brian & Brian Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. tart igényt.
Szalczer Rita azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a lakásban hagyott eszközökre,
bútorokra való tekintettel a március havi lakbér befizetésétől az önkormányzat tekintsen el.
Kérte a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület rövid véleménycserét követően a napirenddel kapcsolatosan 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
38/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szalczer Rita (szül.: Szentgotthárd, 1976. május 19., an.: Dejcsics Ilona)
9983 Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti lakossal 2012. január 2. napján kötött
lakásbérleti szerződést 2012. március 25. napjával megszűnteti.
Mivel Szalczer Rita a lakásban hagyott eszközökre (2 db szekrény, 1 db
franciaágy, 2 db heverő, 1 db hűtőszekrény, 1 db mikrohullámú sütő, 2 db
televízió, 1 db mosógép, 1 db TV asztal, 1 db gyerek íróasztal, 1 db
étkezőasztal, 3 db szék) saját tulajdonú bútorait a lakásban hagyja, Alsószölnök
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a március havi lakbér
megfizetésétől eltekint.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

39/2012. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. április 1 napjától 2012. december 31. napjáig
kiutalja az Alsószölnök Fő út 19. szám alatti lakást a Brian & Brian
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (9985 Felsőszölnök, Fő út 4.) részére.
A lakbér összegét 2012.május 1. napjától 2012. szeptember 30. napjáig
27.000,- Ft/hó-ban, 2012. október 1. napjától 2012. december 31. napjáig
32.000 Ft/hó-ban, a villamos energia árát 8.000,- Ft/hó-ban állapítja meg a
testület.
A bérlő ezen felül köteles az általa használt ivóvízdíj és szennyvízdíj összegét
megtéríteni.
A testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

A napirendi pontok tárgyalását követően Monek Zsolt polgármester felolvasta Szarka Rozália
az Alsószölnöki Mesesziget óvoda vezetőjének levelét a Mesesziget Óvoda és tagóvodája
alkalmazottai munkaidejének és feladatellátásának megszervezésével kapcsolatosan.
A képviselő-testület a levélben foglaltakat határozathozatal nélkül tudomásul vették.

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Monek Zsolt
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Horváth Zoltán

Borbély Tibor

