ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. augusztus 5-én megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 5-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
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/

A Mesesziget Óvoda felújítására kivitelező kiválasztása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

2/

Javaslat beiskolázási segély megállapítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

3/

Egyebek

Napirendek tárgyalása

1/ A Mesesziget Óvoda felújítására kivitelező kiválasztása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy Alsószölnök Község Önkormányzata az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011.
(III.9.) BM rendelet alapján a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása alcímre benyújtott pályázat keretében 14.322.000 Ft
támogatásban részesült.

A támogatás összegéből a Mesesziget Óvoda - beleértve a Mesesziget Óvoda Szakonyfalui
Tagóvoda intézményét is – korszerűsítése valósul meg.
A projekt keretében Alsószölnök Község Önkormányzata a Mesesziget Óvoda (9983
Alsószölnök, Fő út 31.) és a Mesesziget Óvoda Tagóvodája (9983 Szakonyfalu, Fő út 120.)
korszerűsítésére ajánlattételi felhívást tett.
Az ajánlattételi felhívást a következő cégek kapták:
Volner Csaba Őriszentpéter, Városszer 44.; Titán Beton Kft. Szentgotthárd, Nyírfa út 4. és
Varga és Társa Kft. Csörötnek, Vasút út 15.
Mindhárom cég határidőben nyújtotta be ajánlatát. Ezt követően a polgármester részletesen
ismertette a beérkezett árajánlatok tartalmát. A legkedvezőbb ajánlatot a Varga és Társa Kft.
tette.
A polgármester kérte a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (VIII.05.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételével megkezdte
a Mesesziget Óvoda (9983 Alsószölnök, Fő út 31.) – beleértve a Mesesziget
Óvoda Szakonyfalui Tagóvoda intézményét is – fejlesztésének, felújításának
kivitelezését.
Az önkormányzat az intézmények fejlesztésére, felújítására ajánlattételi
felhívást tett.
A Titán-Beton Kft. (9970 Szentgotthárd, Nyárfa út 4.),Volner Csaba
kőművesmester (9941 Őriszentpéter, Városszer 44.) és Varga és Társa Kft.
(9962 Csörötnek, Vasú út 15.) ajánlatának megismerését követően a
Képviselő-testület a legkedvezőbb kivitelezői árajánlatot benyújtó Varga és
Társa Kft. ajánlatát fogadta el.
A képviselő-testület megbízza Monek Zsolt polgármestert a megbízási
szerződés aláírásával.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

2.

Javaslat beiskolázási segély megállapítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester javasolta, hogy az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyítése
érdekében a település közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező óvodások, általános,
közép- és felsőfokú nappali tagozatos tanulók részére beiskolázási segélyt állapítson meg.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy 2010. évben az óvodáskorú gyermekek 3.000 Ft/fő, az
általános iskolás, a középfokú oktatásban résztvevő tanulók, és a felsőfokú oktatásban
résztvevő nappali tagozatás tanulók 4.500 Ft beiskolázási segélyben részesültek.
A gyermekek védelméről szóló 9/2009. (IX.01.) rendeletben foglaltak szerint
a
tankönyvtámogatás akkor nyújtható ha a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindkori legkisebb összegének háromszorosát. Ha a

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a kérelemhez
jövedelemigazolást nem kell csatolni.
A támogatás összegét a képviselő-testület határozza meg úgy, hogy a pénzben kifizetett
támogatás összege: maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-a lehet.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2011. (VIII.05.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az óvodás gyermekek részére 3.000,- Ft/fő, az általános iskolás tanulók, a
középfokú oktatásban résztvevő tanulók, és a felsőfokú oktatásban résztvevő
nappali tagozatos tanulók részére pedig 4.500,- Ft/fő összegű beiskolázási
segélyt állapít meg.
A testület felkéri Szukicsné Skaper Mónika körjegyző asszonyt tegyen
intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy azon szülők részére akik az
önkormányzat A gyermekek védelméről szóló 9/2009. (IX.01.) számú
rendeletében foglaltak szerint jogosultak rá, történjen meg a beiskolázási
segély kifizetése.
Határidő: 2011. szeptember 31.
Felelős: Monek Zsolt polgármester

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

