ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. január 26-án megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 26-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester,
Borbély Tibor alpolgármester
Barabás Attila,
Mákos Imre,
Horváth Zoltán képviselők
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselő-testületi tag közül mind az 5 jelen van, az
ülés határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibor és
Barabás Attila képviselőket.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1.Együttműködési megállapodás az Alsószölnöki Szlovén és Német Kisebbségi
Önkormányzatokkal.
Ea. Monek Zsolt polgármester
2. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3.Tájékoztató a 2011. évben indult közfoglalkoztatási programról, a 2011. évi
közfoglalkoztatási tervről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4.MFB
forrású
kedvezményes
kamatozású
Takarékszövetkezethez történő áthelyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
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SAVARIA

5. „Rendezvény-infrastruktúra beszerzése” (LEADER) célterületre benyújtott projekt
megvalósítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6. Javaslat a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával való egyetértésre.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7. Turisztikai tárgyú projektek előkészítésében való közreműködésre megbízás.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8. Egyebek

Napirendek tárgyalása
1. Együttműködési megállapodás az Alsószölnöki Szlovén és Német Kisebbségi
Önkormányzatokkal.
Ea. Monek Zsolt polgármester
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége, Alsószölnök Község
Önkormányzata és a Kisebbségi Önkormányzatok közötti megállapodás tervezetét a
képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben megkapták.
A képviselő-testület tagjai a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták:
1/2011. (I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége,
Alsószölnök Község Önkormányzata és a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
Alsószölnök együttműködési megállapodását és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására. A megállapodás a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
Felelős: Polgármester, körjegyző, kisebbségi önkormányzat elnöke
Határidő: Azonnal
2/2011. (I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége,
Alsószölnök Község Önkormányzata és a Német Kisebbségi Önkormányzat
Alsószölnök együttműködési megállapodását és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására. A megállapodás a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.
Felelős: Polgármester, körjegyző, kisebbségi önkormányzat elnöke
Határidő: Azonnal
2. Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében a polgármester ismertette Szalczer Rita Alsószölnök, Fő út 40.
szám alatti lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmét.
Kérdések, hozzászólások:
Barabás Attila képviselő véleménye szerint a kérelmező részére meghatározott bérleti díj
összege magas. Javasolta, hogy mint egyedülálló személy részére alacsonyabb összegű
lakbért állapítson meg a testület.
A kérelem megvitatását követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2011. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig
kiutalja az Alsószölnök Fő út 19. szám alatti lakást Szalczer Rita
9983 Alsószölnök, Fő út 40. szám alatti lakos részére.
A lakbér összegét 2011. január 1. napjától 2011. január 31. napjáig 30.000,- Ftban, 2011. február 1. napjától 2011. április 30. napjáig 32.000 Ft/hó-ban, 2011.
május 1. napjától 2011. június 30. napjáig 27.000,- Ft/hó-ban, a villamos
energia árát 2011. január hónapra vonatkozóan 6.000 Ft/hó-ban, 2011. február
1. napjától 2011. június 30. napjáig 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
3. Tájékoztató a 2011. évben indult közfoglalkoztatási programról, a 2011. évi
közfoglalkoztatási tervről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2011. január 1-jétől életbe lépő
módosításairól és a közfoglalkoztatás rendszerének változtatásáról szóló tájékoztató a
meghívóval egy időben kiküldésre került.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2011. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
2011. január 1-jétől életbe lépő módosításairól és a közfoglalkoztatás
rendszerének változtatásáról szóló tájékoztatót – mely a jegyzőkönyv 3. számú
mellékletét képezi – elfogadja.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

4. MFB forrású kedvezményes kamatozású
Takarékszövetkezethez történő áthelyezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester

„Közkincs

hitel”

SAVARIA

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy az OTP Bank Nyrt-nél fennálló MFB forrású „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott
célhitel fenntartásához az OTP Bank ingatlanfedezetet kér. A polgármester javasolta a
képviselő-testületnek, hogy hozzon határozatot a hitel SAVARIA Takarékszövetkezethez

történő áthelyezéséről. A SAVARIA Takarékszövetkezet feltételei kedvezőbbek az
önkormányzat számára, mivel nem ragaszkodnak az ingatlanfedezet biztosításához.
A képviselő-testület tagjai a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozták:
5/2011. (I.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az OTP Bank Nyrt-nél fenálló, MFB forrású “Közkincs Hitelprogramban”
nyújtott célhitelét 2011. 03. 31. napjával lezárja és 2011. 04. 01-jével áthelyezi
a SAVARIA Takarékszövetkezethez.
Az új hitelszerződés kizárólag azonos vagy kedvezőbb feltételekkel köthető
meg a SAVARIA Takarékszövetkezetnél.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

6/2011. (I.25.) sz. képviselő-testületi határozat
1.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében
kedvezményes kamatozású célhitel felvételét rendeli el a SAVARIA
Takarékszövetkezetnél.
A hitel összege: 16.950.560 Ft
A hitel biztosításának kezdő időpontja: 2011. 04.01.
A hitel végső lejárata: 2025. 12.05.
Hitelfedezet: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az önkormányzat éves
költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja,
fedezetként az önkormányzat éves bevételét ajánlja.
2.
Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az önkormányzat
képviseletében a SAVARIA Takarékszövetkezet Szentgotthárd-i Fiókjánál
megkösse.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

5. „Rendezvény-infrastruktúra beszerzése” (LEADER) célterületre benyújtott projekt
megvalósítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzat a 122/2009.
(IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1015946

azonosítószámú, Rendezvény-infrastruktúra beszerzése célterületre 2009. november 16-án
benyújtott pályázaton az önkormányzat 2.667.000 Ft támogatást nyert.
Az elnyert támogatás összegét az önkormányzat rendezvénysátor beszerzésére fordítja.
Alsószölnök Község Önkormányzata rendezvénysátor készítésére ajánlattételi felhívást tett.
Az ajánlattételi felhívást a következő cégek kapták: RAHM-SZER Kft. 9773 Sorokpolány,
Temető u. 6. és RABACSA Fémipari Ker. év Szolg. Kft. 9983 Alsószölnök, Fő út 57.
A polgármester az ajánlatok ismertetését követően javasolta, hogy a kedvezőbb ajánlatot tevő
RABACSA Kft.-t bízza meg a testület a sátor elkészítésével.
A pályázat benyújtását megelőzően a kisebbségi önkormányzatokkal és a Vendvidék összes
önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére került sor, mivel a pályázati
kiírás szerint ez előnyt jelentett volna. A pályázat elbírálásakor azonban az együttműködési
megállapodások megléte már nem jelentett előnyt.
A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét arról, hogy felvegyék-e a kapcsolatot a
körjegyzőség működési területéhez tartozó másik két község önkormányzatával az önrész
biztosítása érdekében, vagy Alsószölnök Község Önkormányzata egyedül valósítsa meg a
projektet. Mivel a pályázat utófinanszírozású, ezért támogatásmegelőző hitel felvételére lesz
szükség, a hitelt azonban nem lehet megosztani.
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő véleménye szerint az elkészítésre kerülő sátor tárolásáról a testületnek
kellő körültekintéssel kell gondoskodnia. A szállítás biztosítására megfelelő szállítóeszközt
kell beszerezni.
Barabás Attila képviselő véleménye szerint a rendezvénysátor beszerzését Alsószölnök
Község Önkormányzatának egyedül kellene megoldania, mivel a más önkormányzatokkal
történt megállapodást a pályázat elbírálásánál sem vették igénybe, és hitelt is csak egy
önkormányzat nevében lehet felvenni. A sátort természetesen Felsőszölnök és Szakonyfalu
Községek Önkormányzata részére kedvező feltételek mellett rendelkezésre kell bocsátani.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtandó támogatás pályázati felhívása keretében Rendezvény-infrastruktúra
beszerzése célterületen 2.667.000 Ft támogatást nyert.
Az elnyert támogatás összegét az önkormányzat rendezvénysátor készítésére
fordítja.
Alsószölnök Község Önkormányzata rendezvénysátor készítésére ajánlattételi
felhívást tett.
A RAHM-SZER Kft. 9773 Sorokpolány, Temető u. 6. és RABACSA Fémipari
Ker. év Szolg. Kft. 9983 Alsószölnök, Fő út 57. ajánlatának megismerését
követően a Képviselő-testület a RABACSA Fémipari Ker. és Szolg. Kft.
ajánlatát fogadta el, mivel a beérkezett ajánlattételek közül ez volt a
legkedvezőbb.

A Képviselő-testület megbízza Monek Zsolt polgármestert a vállalkozói
szerződés megkötésével és a támogatásmegelőző hitel felvételével kapcsolatos
eljárásról tájékozódjon.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

6. Javaslat a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával való egyetértésre.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 4. sz. melléklet szerinti előterjesztés alapján
javasolta a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításával való egyetértést.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2011. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város és Térsége
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának alábbi módosítását fogadja el
MÓDOSÍTÁS ELŐTT

MÓDOSÍTÁS UTÁN

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. A Társulás tagjai

3.

A

Társulás

tagjai

->

lakosságszám

aktualizálása a KSH adatai alapján
II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1.

A
Társulásban
résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei a
közös céloknak megfelelő hatékony és
eredményes tevékenység érdekében
jelen
megállapodásban
rögzített
eljárásban és módon szervezik és oldják
meg, hangolják össze a következő
önkormányzati feladatokat:
….

II. A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATA

1. A

Társulásban
résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei a
közös céloknak megfelelő hatékony és
eredményes tevékenység érdekében
jelen
megállapodásban
rögzített
eljárásban és módon szervezik és oldják
meg, hangolják össze a következő
önkormányzati feladatokat:
....



Közoktatási feladatok ……



Közoktatási feladatok …



szociális ellátási,



szociális ellátási,



gyermekvédelmi ellátási,



gyermekvédelmi ellátási,



belső ellenőrzési,



belső ellenőrzési,



közművelődési,



közművelődési,



területfejlesztési feladatok,



területfejlesztési feladatok,



közmunkaprogram megvalósítása,



környezet- és természetvédelem,



valamint



turizmusfejlesztés, idegenforgalom

a

kistérség

ügyintézésének

fejlesztéséből adódó feladatok, amely



közmunkaprogram megvalósítása,

tárulási



valamint

feladatokban

valamennyi,

a

a

kistérség

ügyintézésének

kistérséghez tartozó önkormányzat rész

fejlesztéséből adódó feladatok, amely

vállal.

tárulási

feladatokban

valamennyi,

a

kistérséghez tartozó önkormányzat rész
vállal.
III/B. ÁGAZATI FELADATOK

III/B. ÁGAZATI FELADATOK

Területfejlesztési feladatok

Területfejlesztési feladatok

14.) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei
területfejlesztési
tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési
ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a
kistérségben
működő
közigazgatási
szervekkel, intézményekkel a fejlesztési
szükségletek és a bevonható helyi források
feltárása érdekében.

14.) Folyamatos kapcsolatot tart a megyei
területfejlesztési
tanács
munkaszervezetével, a regionális fejlesztési
ügynökséggel, a kistérségben működő
közigazgatási szervekkel, intézményekkel a
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi
források feltárása érdekében.
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-

Környezet- és természetvédelem
A Társulás gondoskodik az egész kistérségi
környezet-

és

intézkedések
kapcsolódó
kistérségi

természetvédelmet
meghozataláról,

programok

érintő

az

ehhez

véleményezéséről,

programok

kialakításáról

és

megvalósításáról, valamint a környezettudatos
III/B. ÁGAZATI FELADATOK
-

nevelés elterjesztéséről.
III/B. ÁGAZATI FELADATOK
Turizmusfejlesztés, idegenforgalom
A Társulás – lehetőségeihez mérten – az egész
kistérséget

érintő

turizmusfejlesztéssel,

idegenforgalommal kapcsolatban:


elősegíti a kistérségi turisztikai projektek /
programok

kialakítását,

azok

megvalósítását,


ösztönzi

a

kistérségi

turisztikai

beruházásokat,


közreműködik

a

térségi

feltételrendszerének
fenntartásában,
versenyképességének

turizmus

kialakításában,
a

turizmus

fokozásában,

a

kistérségi turisztikai termékfejlesztésben,


feladatának tekinti a kistérség természetes
és

kulturális

örökségének

megóvását, védelmét,


elősegíti a kistérségi idegenforgalmi kínálat
összehangolását és népszerűsítését,



mindezek

érdekében

segíti

a

kapcsolatrendszer kiépítését és ápolását a
települési önkormányzatokkal, kistérségi és
országos

idegenforgalmi

hivatalokkal,

szakmai szervezetekkel.
III/B. ÁGAZATI FELADATOK

III/B. ÁGAZATI FELADATOK

Gyermekjóléti- és ifjúságvédelmi

Gyermekjóléti- és ifjúságvédelmi

feladatok

feladatok

6.)

A

Társulás

a

gyermekek

napközbeni

6.)

A

Társulás

a

(bölcsődei) ellátásáról a Játékvár Óvoda és

(bölcsődei)

ellátásáról

Bölcsőde intézmény fenntartásával gondoskodik

Kistérsége

Egyesített

a kistérség területén.

intézmény

gyermekek
a

napközbeni

Szentgotthárd

Óvodák

fenntartásával

és

és

Bölcsőde

gondoskodik

a

kistérség területén.
V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Társulás Elnöke

A Társulás Elnöke

...
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás
elnökének megválasztásához az összes
szavazatok számához viszonyított többségi
szavazat szükséges.
3.) A Társulási Tanács elnöke képviseli a
Társulást. Akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét külön meghatalmazás
nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el. A
helyettesítés rendjét az elnök határozza
meg.

...
2.) Az elnök személyére a Társulási Tanács
bármely tagja javaslatot tehet. A Társulás
elnökének megválasztásához minősített
többségi szavazat szükséges.

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Társulás Elnökhelyettesei
...

A Társulás Elnökhelyettesei
...
2.) Az elnökhelyettesek személyére a
Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A
Társulás elnökhelyetteseinek
megválasztásához minősített többségi
szavazat kell.

2.) Az elnökhelyettesek személyére a
Társulási Tanács elnöke tesz javaslatot. A
Társulás elnökhelyetteseinek
megválasztásához az összes szavazatok
számához viszonyított többségi szavazat kell.

3.) A Társulási Tanács elnöke képviseli a
Társulást. Akadályoztatása esetén a
Társulás képviseletét külön meghatalmazás
nélkül a Társulás elnökhelyettesei látják el. A
helyettesítés rendjét a Társulási Tanács
határozza meg.

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Társulás bizottságai
A Társulás az alábbi bizottságokat hozza
létre:

A Társulás bizottságai
A Társulás az alábbi bizottságokat hozza
létre:

a) Közoktatási és Közművelődési
Bizottság
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság
c) Területfejlesztési Bizottság
d) Pénzügyi Bizottság
e) Közbeszerzési Bizottság.

a) Közoktatási, Közművelődési és
Idegenforgalmi Bizottság
b) Egészségügyi és Szociális Bizottság
c) Területfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
d) Pénzügyi Bizottság

e) Közbeszerzési Bizottság.
V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

V.A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A bizottságok

A bizottságok
5. A Társulás ágazati bizottsági tagjainak
megválasztásához minősített többségi
szavazat szükséges.

5. A Társulás ágazati bizottsági tagjainak
megválasztásához az összes szavazatok
számához viszonyított többségi szavazat
szükséges. Ha a megválasztható
személyek számához viszonyítva több
jelölt kapta meg a többségi szavazatot,
akkor, illetve szavazategyenlőség esetén
a Társulási Tanács elnöksége
megválasztására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Társulás munkaszervezete
1.) A Társulás munkaszervezetének
feladatait Szentgotthárd Város Polgármesteri
Hivatala látja el. A Polgármesteri Hivatal
végzi mindazon feladatokat, melyek a
többcélú társulással kapcsolatosan
felmerülnek. Így különösen a pénzügyi
feladatokat, a Társulás keretében ellátott
szakmai irányítási feladatokat, a Társulás
működtetésével kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat.

A Társulás munkaszervezete
1.) A Társulás munkaszervezetének feladatait
Szentgotthárd Város Polgármesteri Hivatala látja
el. A Polgármesteri Hivatal végzi mindazon
feladatokat,

melyek

a

többcélú

társulással

kapcsolatosan felmerülnek. Így különösen a
pénzügyi feladatokat, a Társulás keretében
ellátott szakmai irányítási feladatokat, a Társulás
működtetésével

kapcsolatos

adminisztrációs

feladatokat. A Polgármesteri Hivatal szervezetén
belül

elsősorban

a

Kistérségi

Iroda,

mint

elkülönült belső szervezeti egység látja el a
munkaszervezeti feladatokat. A munkaszervezet
vezetője - a hivatali hierarchia szerint - a
Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal jegyzője.

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

V. A TÁRSULÁS SZERVEZETE

A Kistérségi Fejlesztési Tanács

A Kistérségi Fejlesztési Tanács

…

…

2.) A Fejlesztési Tanács feladatai:
k)

megválasztja

az

2.) A Fejlesztési Tanács feladatai:

elnökséget

azokban

k) -

a

kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint

...

elnökséget kell létrehozni;

...
6.)

A

Tanács

munkájában

részt

vevő

6.)

A

Tanács

munkájában

részt

vevő

meghívottak:

meghívottak:

a) a Társulást alkotó önkormányzatok jegyzői,

a) a Társulást alkotó önkormányzatok jegyzői,

körjegyzői,

körjegyzői,

b) a Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője,

c) a kistérségi koordinátor,

c) a kistérségi koordinátor,

d) a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács

d) a Vas Megyei Területfejlesztési Tanács

képviselője,

képviselője,

e) a kamarák képviselői,

e) a kamarák képviselői,

f) a Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány

f) a Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány

képviselője.

képviselője.

VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE
A tagok szavazatainak száma
2.) Vétójog illeti meg:
- Szentgotthárd Város Önkormányzatát a
Társulás által fenntartott szentgotthárdi
közoktatási intézményeket érintő
döntések során,
- a mikrokörzeti társulás keretében
működtetett közoktatási intézményt érintő
döntések során az adott mikrokörzethez
tartozó Társulási Tanácsi tagot,
- az esetlegesen a Társulás által
működtetett egyéb oktatási intézményt
érintő kérdésben esetén azt az Társulási
Tanácsi tag önkormányzatot, melyhez az
oktatási intézmény eredetileg tartozott. A
vétójoggal élő tag a döntést
megakadályozza, az adott előterjesztést
tovább kell tárgyalni.

VI. A TÁRSULÁSI TANÁCS MŰKÖDÉSE
A tagok szavazatainak száma
2.) Vétójog illeti meg:
- Szentgotthárd Város Önkormányzatát a
Társulás által fenntartott, szentgotthárdi
alapítású intézményeket vagy
intézményegységeket érintő döntések
során,
- a mikrokörzeti társulás keretében
működtetett közoktatási intézményt érintő
döntések során az adott mikrokörzethez
tartozó Társulási Tanácsi tagot,
- a Társulás által fenntartott közoktatási
intézményt vagy tagintézményt érintő
kérdés esetén azt az Társulási Tanácsi
tag önkormányzatot / önkormányzatokat,
amelyhez az intézmény eredetileg
tartozott.
A vétójoggal élő tag a döntést
megakadályozza, az adott előterjesztést
tovább kell tárgyalni.

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

Az intézmények fenntartása

Az intézmények fenntartása

1.) A közoktatási társulási feladatban részt vállaló

1.) A Társulási Tanács az alábbi közoktatási

önkormányzatok közoktatási intézményei feletti
fenntartói

jogokat

beleértve

és

kötelezettségeket

valamennyi,

intézményfenntartói

-

mikrotérségi

társuláshoz

nem

tartozó

óvodát, általános iskolát, a Szentgotthárdon
létrehozott integrált oktatási intézmény keretében
működő

gimnáziumot

és

a

zeneiskolát-

a

többcélú társulás gyakorolja közvetlenül.

intézmények fenntartásáról gondoskodik:
 Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde, azon belül:
- Tótágas Bölcsőde intézményegység
- Egyesített Óvodák intézményegység, azon
belül:
 Játékvár Óvoda (Szentgotthárd)
 Tapsifüles Tagóvoda (Gasztony)
 Kerekerdő Tagóvoda (Rönök)
 Micimackó Tagóvoda (Magyarlak)
 Csillagvirág Tagóvoda (Csörötnek)
 Szentgotthárd
és
Kistérsége
Oktatási
Intézmény, azon belül:
- SZOI
Takács
Jenő
Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegység
- Egységes Iskola intézményegység, azon
belül:
 SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma
 SZOI Általános Iskolájának Arany János
1-4. Évfolyama
 SZOI Általános Iskolájának Széchenyi
István 5-8. Évfolyama
 SZOI Magyarlak - Csörötnek Általános
Iskolája (tagiskola)

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

Az intézmények finanszírozása

Az intézmények finanszírozása

…

…

2.) A Társulás által igényelhető kiegészítő

2.) A Társulás, mint intézményfenntartó és mint a

normatívákat, állami támogatásokat a Társulás

közoktatási

igényli.

tevékenységgel
igényelhető

…

feladatellátásról
gondoskodó

kiegészítő

szervező
szerv

által

normatívákat,

állami

támogatásokat a Társulás igényli.
…

5.) A normatívával, állami támogatással le nem

5.) A normatívával, állami támogatással le nem

fedezett költségeket a Szentgotthárdi integrált

fedezett

oktatási

tagönkormányzata köteles biztosítani a Társulás

intézmény

Gimnázium

keretében

esetében

Önkormányzata

működő

Szentgotthárd

fedezi,

az

integrált

intézményben működő általános iskolái részleg
továbbá a Városi Óvoda költségeit Szentgotthárd
Város

Önkormányzata,

az

egyes

kistérségi

iskolák és óvodák normatívával le nem fedezett
költségeit

az

a

mikrokörzeti

önkormányzat fedezi,
intézmény tartozik.

társulás

vagy

amelyikhez az adott

költségeket

költségvetésében,

a

Társulás

amelyikhez

intézmény / tagintézmény tartozik.

az

azon
adott

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

Kiadások/bevételek, nyilvántartása

Kiadások/bevételek, nyilvántartása

1.) Településenként, mikrokörzetenként,
ezeken
belül
intézményenként,
a
Szentgotthárdi
integrált
oktatási
intézmény esetében tagozatonként külön
kell vezetni a kiadásokat és és bevételeket.
Az integrált oktatási intézmény esetében
külön kell vezetni és kimutatni a
Gimnázium, az általános iskolák és a
Zeneiskola bevételeit és kiadásait.

1.) Településenként, mikrokörzetenként,
ezeken
belül
intézményenként,
intézményegységenként
és
tagintézményenként külön kell vezetni a
kiadásokat és a bevételeket.

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

VIII. A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
FENNTARTÁSA, FINANSZÍROZÁSA

A beiskolázási körzet

A beiskolázási körzet

1.) A Társulás által fenntartott valamennyi

1.) A Társulás által fenntartott valamennyi

oktatási

közoktatási intézmény beiskolázási körzete a

intézmény

beiskolázási

körzete

a

Szentgotthárdi kistérség.

Szentgotthárdi kistérség.

2.) A felvétel rendje:

2.) A felvétel rendje:

a)

Az

egyes

intézményekbe

felvételt

a)

Az

egyes

intézményekbe

felvételt

elsősorban azok a gyermekek nyerhetnek,

elsősorban azok a gyermekek nyerhetnek,

akiknek lakóhelyük (állandó lakóhelyük

akiknek lakóhelyük (állandó lakóhelyük

vagy

vagy

tartózkodási

helyük)

azon

a

tartózkodási

településen van, ahol az iskola található

településen

illetve

mikrokörzeti

lakóhelyük

a

van,

helyük)
ahol

a

azon

a

közoktatási

társulás

esetén

intézmény / tagintézmény található illetve

mikrokörzethez

tartozó

mikrokörzeti társulás esetén lakóhelyük a

településen van.

mikrokörzethez tartozó településen van.

b) Ezek felvétele után kerülhet sor más

b) Ezek felvétele után kerülhet sor más

településről érkező gyermekek felvételére.

településről érkező gyermekek felvételére.

Ezen belül is elsőbbséget kell biztosítani

Ezen belül is elsőbbséget kell biztosítani

azon önkormányzatok területérõl érkező

azon önkormányzatok területéről érkező

gyermekeknek,

gyermekeknek,

amely

települések

amely

települések

önkormányzatai területén a Társulás nem

önkormányzatai területén a Társulás nem

tartanak fenn iskolát/óvodát, és külön

tartanak fenn iskolát/óvodát, és vállalják a

megállapodásban vállalják a normatívával

normatívával le nem fedezett költségekhez

le

nem

fedezett

költségekhez

való

hozzájárulást.
c) Ezen gyermekek felvétele után kerülhet sor
a

kistérség

való hozzájárulást.
c) Ezen gyermekek felvétele után kerülhet sor

egyéb

településeiről

jövő

tanulók/óvodások felvételére.
d) A kistérségen kívülről érkezők felvétele csak
akkor lehetséges, ha a kistérségben élő

a

kistérség

egyéb

településeiről

jövő

tanulók/óvodások felvételére.
d) A kistérségen kívülről érkezők felvétele csak
akkor lehetséges, ha a kistérségben élő
jelentkezők már felvételt nyertek.

jelentkezők már felvételt nyertek.

e.) A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített
Óvodák és Bölcsőde intézmény bölcsődei
ellátása

esetében

Szentgotthárdon

elsősorban
lakóhellyel

a
és

tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket
kell felvenni az intézménybe, ezt követően
pedig a maximális férőhely erejéig a
kistérségi

igényeket

is

kielégíti

az

intézmény.

X. A TÁRSULÁS ANYAGI FORRÁSAI

X. A TÁRSULÁS ANYAGI FORRÁSAI

1.

1. A társulás bevételei:

A társulás bevételei:
- tagsági díj:

- tagsági díj:

…

…

d) A hozzájárulás átutalását március 15-ig

d)

kell teljesíteni.

negyedévenként kell teljesíteni.

A

hozzájárulás

átutalását

…

…

3.) A társulás pénzalapjának kezelésével és
felhasználásával összefüggő gazdálkodási
feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri
Hivatal végzi, a pénzforgalmat elkülönített
számlán vezeti. A számla feletti rendelkezési
jogot a Társulási Tanács elnöke,
akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek
és a munkaszervezet vezetője gyakorolja.
Az ellenjegyzés jogát a Társulás
munkaszervezetének vezetője gyakorolja.

3.) A társulás pénzalapjának kezelésével és
felhasználásával összefüggő gazdálkodási
feladatokat a Szentgotthárdi Polgármesteri
Hivatal végzi, a pénzforgalmat elkülönített
számlán vezeti. A számla feletti rendelkezési
jogot a Társulási Tanács elnöke vagy az
általa megbízott személy gyakorolja. Az
ellenjegyzés jogát a Társulás
munkaszervezetének vezetője vagy az általa
megbízott személy gyakorolja.

XI. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE

XI. A TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSE

A Társulás tagjának kiválása esetén a
vagyoni kérdések rendezése

A Társulás tagjának kiválása esetén a
vagyoni kérdések rendezése

…

…

4.) A társulásból kiválni a naptári év első
napjával lehet, ezt a szándékot a társulás
vezetőjével az előző év szeptember 30-ig
közölni kell.

4.) A Társulásból kiválni a naptári év utolsó
napjával lehet, a kiválásról szóló – minősített
többséggel meghozott – döntést a települési
önkormányzat képviselő-testülete hat
hónappal korábban köteles meghozni és azt
a Társulás tagjaival közölni.

Határidő: Azonnal
Felelős: Monek Zsolt polgármester

7. Turisztikai tárgyú projektek előkészítésében való közreműködése megbízás.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy az önkormányzat több turisztikai témájú projekt
előkészítésében vesz részt. A pályázatok beadását egyeztető tárgyalások, konzultációk előzik
meg.
A polgármester javasolta a testületnek hozzon határozatot arról, hogy a
megbeszéléseken Barabás Attila képviselő, mint a turisztikai klub elnöke képviselhesse az
önkormányzatot.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2011. (I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Barabás Attila képviselőt, hogy a turisztikai tárgyú projektek
előkészítő tárgyalásain az önkormányzatot képviselje.
A döntéshozatal a jövőben is kizárólag a képviselő-testület hatáskörében
marad.
Határidő: Azonnal
Felelős: Barabás Attila képviselő, Monek Zsolt polgármester

8. Egyebek
A napirendi pont keretében Borbély Tibor alpolgármester felvetette, hogy a községben a
kóborló ebek balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. Kérte, hogy a testület fordítson
nagyobb figyelmet az önkormányzat eb tartásról szóló rendeletében foglaltak betartatására.
Véleménye szerint szigorúan kell fellépni azokkal szemben, akik nem tartják be az
előírásokat.
A képviselő-testület tagjai a téma részletes megtárgyalását követően határozathozatal nélkül
megállapodtak abban, hogy amennyiben közterületen kóborló ebeket észlelnek, jelezni fogják
a képviselő-testület felé.

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:

Borbély Tibor

Barabás Attila

