ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. május 6-án megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült:

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 6-án
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 bejelentette
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 4 jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Borbély Tibor és
Horváth Zoltán képviselőket.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására meghirdetett pályázaton való
részvétel.
Ea: Monek Zsolt polgármester

2/

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának
jóváhagyása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

3/

Közkincs Hitelprogram célhiteléhez ingatlanfedezet biztosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

4/

Rendezvénysátor bérleti díjának megállapítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

5/

Egyebek

Napirendek tárgyalása
1/

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására meghirdetett pályázaton való
részvétel.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta a testületnek hozzon
határozatot arról, hogy az önkormányzat a Vidékfejlesztési Miniszter 31/2011 (IV.28.) VM
rendelete szerint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására meghirdetett pályázaton
részt kíván venni.
A képviselő-testület az elhangzott javaslattal kapcsolatosan rövid véleménycserét követően
4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
39/2011. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja szándékát, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter 31/2011 (IV.28.)
VM rendelete szerint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
meghirdetett pályázaton részt kíván venni.
A képviselő-testület felhatalmazza Csörötnek Község Önkormányzatát, mint
gesztor önkormányzatot a pályázat benyújtására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

2/

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának
jóváhagyása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirend keretében ismertette a Kossics József Kétnyelvű
Általános Iskola igazgatójának kérését arra vonatkozóan, hogy a testület fogadja el az iskola
Pedagógiai Programjának módosítását. A Pedagógiai Program véleményezésre megküldésre
került Felsőszölnök Szlovén Kisebbségi Önkormányzata, Alsószölnök Szlovén Kisebbségi
Önkormányzata, a Szülői Munkaközösség felé. E szervek a Pedagógiai Programot
megismerték és a módosításokkal egyetértettek.
A polgármester elmondta, hogy 2005-ben egyértelműen finanszírozási okok miatt került
bevezetésre az iskolában a kétnyelvű oktatás. A programból kiderül, hogy a 7-dik és 8-dik
osztályban már heti 15 órát kell idegen nyelven oktatni, ami a heti órakeret 50 %-át
meghaladja. Jelenleg a 6-dik osztályig jutott el a kétnyelvű oktatás. A szentgotthárdi
intézményben is tájékozódott, és az az álláspont ott is, hogy a gyerekeknek nehézséget okoz
egyidejűleg németül is megtanulni a tárgyakat. Szentgotthárd is a nagyobb összegű normatíva
miatt indította el a kétnyelvű oktatást. A pedagógiai program módosítása már korábban
időszerű lett volna. Az intézményvezető választáskor mindkét jelölt beszerezte a helyi
kisebbségi önkormányzatok támogatását. Az alsószölnöki német kisebbségi önkormányzat
azzal a feltétellel támogatta a pályázókat, hogy kérte tőlük egy nyilatkozat megtételét,
miszerint megválasztásuk esetén az általuk vezetett intézményben biztosítják a német
nemzetiségi oktatást. Ezt a nyilatkozatot mindkét pályázó aláírta.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a kétnyelvű oktatás miatt kevesebb tanulót íratnak be az
intézménybe, véleménye szerint a nemzetiségi oktatás népszerűbb lenne. A több gyerekre
igényelhető kevesebb normatíva lehet, hogy többet jelentene az intézménynek, mint a
kevesebb gyerekre jutó magasabb összegű támogatás.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző véleménye szerint az iskolát fenntartó önkormányzatok
együttes ülése keretében érdemes lenne megvitatni, hogy a kétnyelvű oktatás hosszú távon
történő fenntartása nem okoz-e hátrányokat az intézmény részére a tanulói létszám alakulását
illetően.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
40 /2011. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programját megismerte, azt jóváhagyta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

3/

Közkincs Hitelprogram célhiteléhez ingatlanfedezet biztosítása.
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 polgármester javaslatot tett arra, hogy a hitel ingatlanfedezeteként az önkormányzat
tulajdonát képező Alsószölnök 42. hrsz.ú ingatlant biztosítsa a testület.
Az ingatlan az önkormányzat vagyonrendeletében a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonból a forgalomképes vagyonba került áthelyezésre.
A képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslattal egyetértettek és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
41 /2011. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az MFB forrású “Közkincs Hitelprogramban” nyújtott SAVARIA
Takarékszövetkezetnél
fennálló
célhiteléhez
ingatlanfedezetként
az
önkormányzat tulajdonát képező Alsószölnök 42. hrsz-ú 3796 m2-es területű
ingatlant biztosítja.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

4/

Rendezvénysátor bérleti díjának megállapítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javaslatot tett arra, hogy a testület
hozzon határozatot az önkormányzat által a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához nyújtott támogatás által készíttetett rendezvénysátor bérleti
díjáról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2011. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező rendezvénysátor bérleti díját
az alábbiak szerint állapítja meg:
- Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi
Társuláshoz tartozó településekről érkezett igény esetén:
700 Ft/m2
- Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi
800 Ft/m2
Társuláson kívüli településekről érkezett igény esetén:
- Felsőszölnök Község Önkormányzata és Szakonyfalu
Község Önkormányzata részére:
500 Ft/m2
- Alsószölnök községi lakosok, családi rendezvények
részére:
500 Ft/m2
A sátrat Alsószölnök Község Önkormányzata működési területén
tevékenykedő kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek maximum évi két
alkalommal térítésmentesen vehetik igénybe. A kérelem jogosságát annak
beadását követően bírálja el a képviselő-testület.
A határozatban nem szabályozott esetekben az önkormányzat eseti döntést hoz.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

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

Horváth Zoltán

