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jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Barabás Attila képviselő
Mákos Imre képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Távolmaradt: Borbély Tibor alpolgármester, aki távolmaradásának okát előre bejelentette
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
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 Barabás Attila és
Mákos Imre képviselőket.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/

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

2/

Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

3/

Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2011.
zárszámadásáról készült rendelet tervezetének elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

évi

gazdálkodásának

4/

Támogatás igénylése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III.01.) BM rendelet alapján.
Ea: Monek Zsolt polgármester

5/

Átfogó értékelés Alsószölnök Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester

6/

Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2004. (II.12.) sz. rendelet
módosítására
Ea: Monek Zsolt polgármester

7/

Egyebek.
a/ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
b/ A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda levelének ismertetése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
c/ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
d/ Szlovénia Magyarország Határon Átnyúló 2007-2013 Együttműködési Program
keretében elnyert pályázat beruházási hitele futamidejének meghosszabbítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Napirendek tárgyalása
1/

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

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbi tájékoztatást nyújtotta:
- A Mesesziget Óvoda felújítására a pályázat határidőben benyújtásra került.
- A Föld Napja alkalmából szemétgyűjtési akcióra került sor a községben.
- Orfalu Község Önkormányzata és Alsószölnök Község Önkormányzata között megkötésre
került a rendezvénysátor beszerzéséhez Orfalu Község Önkormányzata által biztosított
visszatérítendő támogatásról szóló megállapodás.
- A polgármesterek és a körjegyző részt vettek V. Németh Zsolt államtitkár tájékoztatóján
Apátistvánfalván.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
33/2011. (IV.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a
jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi, tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

2/

Javaslat Alsószölnök Község
módosítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Önkormányzata

2011.

évi

költségvetésének

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 8/A §. (1) bekezdése alapján javasolta az önkormányzat és költségvetési szervei
2011. évi költségvetéséről alkotott rendeletének módosítását a költségvetési hiány
finanszírozási módjában bekövetkezett változások miatt. A fentiek alapján az önkormányzat
működési hiánya 5.527 ezer Ft-ról 3.258 ezer Ft-ra csökken, felhalmozási hiánya 7.462 ezer
Ft-ról 9.731 ezer Ft-ra nő.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2011. (IV.25.) sz. rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.15.) sz. rendeletének módosításáról
(Mell.: Lásd. 2. sz. melléklet)

3/

Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról készült rendelet tervezetének elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a 2010. évi gazdálkodás zárszámadásáról készült
rendelettervezet a meghívóval egy időben kiküldésre került.
Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának szöveges értékelését a jegyzőkönyv 3. sz.
melléklete tartalmazza.
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
8/2011. (IV.25.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
(Lásd: 4. sz. mellékletet)

4/

Támogatás igénylése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 4/2011. (III.01.) BM rendelet
alapján.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a képviselő-testületet a
4/2011.(III.01.) sz. BM rendelet szerinti pályázati lehetőségről. Elmondta, hogy a pályázat
keretében az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok igényelhetnek
támogatást.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző részletes tájékoztatást nyújtott a BM rendeletben
foglaltakról. Ismertette, hogy mely szempontok figyelembevételével kerül sor a pályázat
elbírálására és milyen feltételeknek kell megfelelni. Elmondta, hogy a Kormány 31 milliárd
forintot különített el erre a célra.
Monek Zsolt polgármester a feltételek és kizáró okok megismerését követően kérte, hogy
amennyiben a támogatás igénylése mellett dönt a testület hozzon a jogszabályi előírásoknak
megfelelő tartalmú határozatot.
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő javasolta a pályázat benyújtását még abban az esetben is, ha az
önkormányzat nem felel meg minden szükséges kritériumnak. Véleménye szerint a pályázat
kiírói így szereznek tudomást arról, hogy a jelenlegi feltételek mellett csak elenyésző számú
önkormányzat részesülhet a támogatásból.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
34/2011. (IV.21.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet)
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatására.
2. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez
a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.
A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000
fő alatti, és az Alsószölnök székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011.
évben ilyen jogcímen 2210 ezer forint összegű bevételt tervez.

III.

IV.

V.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy
módosított költségvetési rendeletét 3.258 ezer forint összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben
nem haladja meg az Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves
kötelezettségvállalás felső határát.
Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra nem kötelezett.

Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

5/

Átfogó értékelés Alsószölnök Község Önkormányzata 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta a meghívóval egy időben
kiküldött előterjesztés – mely a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi - alapján Alsószölnök
Község Önkormányzata 2010. 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:
35/2011. (IV.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyvhöz csatolt 6. sz. melléklet
alapján elfogadja.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

6./ Javaslat az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2004. (II.12.) sz. rendelet
módosítására
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy amint az a testület
tagjai előtt is ismert, az önkormányzat az MFB forrású „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott
célhitelét 2011. április 1-jétől az OTP Banktól áthelyezte a Savaria Takarékszövetkezethez.

A hitel fedezeteként az önkormányzatnak ingatlanfedezetet szükséges biztosítania. A
polgármester javasolta a 42. hrsz.-on nyilvántartott önkormányzati ingatlan
ingatlanfedezetként történő felajánlását. Mivel az ingatlan korlátozottan forgalomképes, az
önkormányzat vagyonrendeletében a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból a
forgalomképes vagyonba szükséges áthelyezni.
A képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslattal egyetértettek és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkották:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2011. (IV. 25.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról
szóló 1/2004. (II.12.) sz. rendelet módosításáról
(Lásd. 7. sz. mellékletet)

7/

Egyebek.

a/ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatás
időpontjának kitűzése című napirendi pont a közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása
miatt került a napirendi pontok közé.
A polgármester tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy az önkormányzat nevében
tájékoztatást kért az E.on Energiaszolgáltató Kft-től arra vonatkozóan, hogy milyen
lehetőségek állnak rendelkezésre a közvilágítás éjszakai időszakos szüneteltetésével
kapcsolatosan.
Az E.on Energiaszolgáltató Kft. válaszában rögzítettek szerint a közvilágítás az égésidő
naptártól eltérő időpontokban történő kapcsolásának megváltoztatása műszaki feltételeit meg
kell vizsgálni és az eltérő kapcsolási idő műszaki feltételeinek biztosításával kapcsolatosan
felmerülő esetleges költségeket a megrendelőnek kell viselnie. Az energiaszolgáltató a
balesetek, illetve bűncselekmények előfordulási száma lehetőségének növekedése miatt nem
javasolta a közvilágítás szüneteltetését.
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő szerint a lakosság döntő többsége nem támogatná az éjszakai
közvilágítás időszakos szüneteltetését és az E.on-nak sem érdeke, hogy néhány órára
kikapcsolják a közvilágítási lámpákat. A szüneteltetés által azonban az önkormányzat
megtakarítást tudna elérni, ami a jelenlegi nehéz anyagi helyzetben fontos szempont.
Véleménye szerint digitális kapcsolóóra beiktatásával megoldható lenne, hogy néhány órára a
község egyik részén, majd azt követően a másik részén ne üzemeljenek néhány órán át a
közvilágítási lámpák.

Horváth Zoltán képviselő véleménye szerint a lakosságot megfelelő kimutatással lehet
meggyőzni a közvilágítás időszakos szüneteltetésének költségmegtakarítási vonzatáról.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (IV.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök község területén 24 órától 04 óráig a közvilágítás szüneteltetését
tervezi.
A gyakorlati megoldást a közvilágítás, két vezérlőegységgel váltott
üzemmódban történő üzemeltetése jelentené, mely műszakilag egy digitális,
programozható kapcsoló beépítésével valósítható meg.
A képviselő-testület azzal a kéréssel fordul az E.on Energiaszolgáltató Kft.
(9902 Győr, Pf. 205.) felé, hogy a közvilágítás az égésidő naptártól eltérő
időpontokban történő kapcsolásának megváltoztatása műszaki feltételeit
megvizsgálni, és az eltérő kapcsolási idő műszaki feltételeinek biztosításával
kapcsolatos költségekről árajánlatot készíteni szíveskedjenek.
A testület az energiaszolgáltató vállalat válaszának birtokában tér vissza a
közmeghallgatás időpontjának kitűzésére annak érdekében, hogy a lakosság
véleményét megismerje a közvilágítás szüneteltetését illetően.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

b/ A Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda levelének ismertetése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a képviselő-testülettel a
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vezetőjének levelét, melyben a
képviselő-testület kérésére jogszabályi hivatkozások megjelölésével bemutatta, hogy 2009.
szeptember 1-jétől miként került megszervezésre az oktatási intézményben a szlovén
kétnyelvű oktatás és a német oktatás.
A polgármester leszögezte, hogy az általános iskolában finanszírozási okokból került
bevezetésre a kétnyelvű oktatás, mert azáltal nagyobb támogatáshoz jut az intézmény.
Kérdések, hozzászólások:
Horváth Zoltán képviselő véleménye szerint a tájékoztató nem tartalmaz új információt a
testület számára.
Barabás Attila képviselő véleménye szerint az alsószölnöki gyermekek az ausztriai
szomszédos település általános iskolájába is járhatnának, amennyiben az ottani intézményben
megteremtenék a magyar nyelven történő oktatás feltételeit.

Mákos Imre képviselő véleménye szerint nem vitatható, hogy a felsőszölnöki általános
iskolában kisebb gyermeklétszám mellett több idő jut egy-egy gyermekre, mint egy nagyobb
intézményben és ez remélhetőleg az eredményeken is meglátszik.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta a Kossics József
Kétnyelvű Általános Iskola nyelvoktatással kapcsolatos levelének tartalmát.

c/ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester ismertette a helyi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület támogatás iránti kérelmét.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2011. (IV.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének helyt ad, és
részükre területi tűzoltóversenyen való részvételhez, illetve az egyesület 125
éves fennállásának jubileumi ünnepsége megrendezéséhez 2011. május 31-ig
történő kifizetéssel 72.000 Ft-ot, és 2011. szeptember 30-ig történő kifizetéssel
szintén 72.000 Ft-ot biztosít.
A támogatási szerződés aláírására a testület felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

d/ Szlovénia Magyarország Határon Átnyúló 2007-2013 Együttműködési Program
keretében elnyert pályázat beruházási hitele futamidejének meghosszabbítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy
a Szlovénia Magyarország Határon Átnyúló 2007-2013 Együttműködési Program keretében
elnyert pályázat beruházási hitelének futamideje 2011. június 30. napjával lejár. A
polgármester elmondta, hogy a hitelt a Savaria Takarékszövetkezetnél a bognárház
vételárának és egyéb kapcsolódó tevékenységek utófinanszírozásának hitelezésére vette fel az
önkormányzat.
A polgármester az önkormányzat pénzügyi gondjaira való tekintettel javasolta, hogy a
testület forduljon a Savaria Takarékszövetkezet felé a hitel futamidejének meghosszabbítása
iránti kérelemmel.
A képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslat megvitatását követően, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

38/2011. (IV.21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló 2007-2013 Együttműködési
Program elnevezésű pályázat keretében az egykori Alsószölnök, Fő út 113. sz.
alatti tornácos bognárház - melyet Hagyományok Házaként kíván működtetni
- vételárának és egyéb kapcsolódó tevékenységek utófinanszírozásának
hitelezésére a 66/2009. (IX.24.) számú határozatában 8.627.000 Ft összegű
hitelkeret nyitásáról döntött a Savaria Takarékszövetkezetnél.
A hitel futamideje 2011. június hó 30. napjával lejár.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkeret 2012.
április 30-ig történő meghosszabbítása ügyében eljárjon és a hitelszerződést
írja alá.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

A napirendi pontok tárgyalását követően Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a testület
tagjait arról, hogy Barabás Attila mint a Turisztikai Klub elnöke a nagyszombati programhoz
szeretné igénybe venni a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás által elnyert pénzösszegből készíttetet rendezvénysátrat.
Kérdések, hozzászólások:
Barabás Attila képviselő elmondta, hogy a szóban forgó program a sátor igénybevételével
került meghirdetésre.
Horváth Zoltán képviselő elmondta, hogy a rendezvényt hirdető plakát által a lakosság nem
kapott kellő tájékoztatást a rendezvény szervezőjének kilétéről és arról, hogy kinek a
tulajdona a sátor. Véleménye szerint a lakosságot tájékoztatni kell arról, hogy a sátor az
önkormányzat tulajdona, és kinek a támogatásával sikerült elkészíttetni.
Egyetértett azzal, hogy a sátor hasznosítására törekedni kell, de első alkalommal Alsószölnök
Község Önkormányzata rendezvényén javasolta igénybe venni.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző véleménye szerint a rendezvénysátrat ünnepélyes
keretek között kellene használatba venni és egyúttal a lakosságot tájékoztatni arról, hogy
milyen projekt keretében sikerült a megvalósítás.
Monek Zsolt polgármester egyetértett az előtte szólók véleményével. Kifejezte aggodalmát
aziránt, hogy amennyiben a sátor a tábortűz közelében kerül felállításra fennáll a sérülés
veszélye. Elfogadható megoldásnak azt tartotta, hogy a sátor a művelődési ház udvarán
kerüljön elhelyezésre.
Horváth Zoltán és Mákos Imre képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával, mely
szerint a Művelődési Ház udvarán kerüljön elhelyezésre a sátor.

Monek Zsolt polgármester megkérdezte Barabás Attila képviselőt, megfelel-e neki az, ha a
sátor a Művelődési Ház udvarán kerül felállításra.
Barabás Attila képviselő nem válaszolt, a termet elhagyta.
Mákos Imre képviselő véleménye szerint a sátor szállításához az önkormányzatnak megfelelő
vontatóeszközre lesz szüksége. Javaslatot tett egy általa erre a célra megfelelőnek tartott
vontató beszerzésére.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében határozathozatal nélkül arra a döntésre jutott,
hogy a rendezvénysátor hasznosításának szabályairól, illetve a bérleti díj összegéről a
későbbiek folyamán határoz a képviselő-testület.

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:

Mákos Imre

Barabás Attila

