ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 12-én megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember
12-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
Labricz Józsefné pénzügyi 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 Tibor és
Horváth Zoltán 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. Anyakönyvi szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
5/2009.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
4. Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
5. Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
6. Közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7. Tájékoztató a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
2010/2011-es tanévének II. félévi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8. Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
9. „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitel fedezetének felülvizsgálata.
Ea: Monek Zsolt polgármester

10. 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget
Óvoda korszerűsítése” elnevezésű projekt kapcsán műszaki ellenőr alkalmazása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
11. Forgalmi rend szabályozásának felülvizsgálata.
Ea: Monek Zsolt polgármester
12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok biztosításával kapcsolatos javaslat.
Ea: Monek Zsolt polgármester
13. Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
14. Egyebek

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 alábbiak szerint adott számot:
- A Mesesziget Óvoda pályázaton elnyert támogatás általi felújítási munkái közül az
nyílászárócsere megtörtént.
- A sikeresen lebonyolított Falunap keretében 2011. július 23-án hivatalosan is átadásra
került a Bognár ház.
- Az önkormányzat rendezvénysátrának kihasználtsága jónak mondható. Év végén
készül majd elszámolás a sátor bérbeadásának bevételeiről és a szükséges
kiadásokról.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
57/2011. (IX.12.) 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.

Anyakönyvi szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta az önkormányzat anyakönyvi szolgáltatásról szóló rendeletének elfogadását. A
rendelet tervezetét a képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben megkapták.
Kérte a képviselő-testület tagjainak véleményét.

A napirendi ponttal 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
12/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
(Lásd: 3.sz. melléklet)

3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 5/2009.
(IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javaslatot tett a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 5/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására.
A képviselő-testület egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól
szóló 5/2009. (IV.30.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
(Lásd: 5. sz. melléklet)

4. Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott
rendeletének módosítását.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Mell.: Lásd. 7. sz. melléklet)

Barabás Attila képviselő megérkezett az ülésre, a testület 5 fővel folytatta munkáját.

5. Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
A polgármester röviden vázolta az év végéig várható pénzügyi mozgásokat:
Kiadások:
- Az étkezési jegyek megrendelése szeptember 15-éig megtörténik.
- Csörötnek Község Önkormányzata részére a szennyvízberuházással kapcsolatos 2010.
évi tartozás összege (1.040.984,- Ft) 2011. november 15-ig átutalásra kerül.
- Orfalu Község Önkormányzata részére október végéig visszatértésre kerül a
„Rendezvény-infrastruktúra beszerzése” projekt előfinanszírozásához biztosított
3.000.000 Ft támogatás.
- A Németh Fa Kft.-nél fennálló tartozást az önkormányzat szeptember végéig
kiegyenlíti.
- „Közkincs Hitel” negyedik negyedévi törlesztőrészlete december 5-én realizálódik a
az önkormányzat számláján.
- Mesesziget Óvoda felújítása október 15-ig részben megvalósul 7.887.000 Ft értékben,
melyhez 3.000.000 Ft előleget szeptember hónapban kifizetett az önkormányzat.
Október 15-ig a fennmaradó 4.887.000 Ft kerül kifizetésre.
Várható bevételek az év hátralévő részében:
- Közkincs Hitel kamattámogatása (500.000 Ft)
- Az „Őrségtől a Vendvidékig” projekt keretében 410.000 Ft támogatásban részesül az
önkormányzat.
- Adóbevételek várható összege 1.500.000 Ft
- Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulástól 853.000 Ft a bejáró
tanulók után.
A képviselő-testület az előterjesztés és a kiegészítés megvitatását követően 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
58/2011. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képező előterjesztés és annak mellékleteiben
foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

6.

Közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester ismertette - az EH-SZER Energetikai
és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (8500 Pápa, Szent István út 9.) - az önkormányzat
közvilágítás kapcsolási idejének megváltoztatása iránti kérelmére érkezett válaszlevelét. (A
levél másolata a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi.)
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő az ajánlatban szereplő kivitelezés becsült összegét (204.000 Ft+ÁFA)
magasnak találta. Véleménye szerint új mágnes kapcsoló beépítésre nincs szükség, mert ezek
jelenleg is rendelkezésre állnak a szükséges helyeken.
Barabás Attila képviselő véleménye szerint hosszútávon az jelentene megtakarítást, ha a
közvilágítási lámpák kerülnének lecserélésre.
Borbély Tibor alpolgármester véleménye szerint az is megtérül hosszútávon ha 24 órától 4
óráig nem lesz közvilágítás a községben.
Mákos Imre képviselő javasolta, hogy konkrét árajánlatot kérjen az önkormányzat, ne
kalkulációt.
Horváth Zoltán képviselő felvetette: amennyiben rendkívüli helyzet, pl természeti katasztrófa
fordul elő a községben legyen mód arra, hogy rövid időn belül helyben vissza tudják
kapcsolni az áramot.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
59/2011. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök község területén 24 órától 04 óráig a közvilágítás szüneteltetését
tervezi úgy, hogy 2 órán át a község egyik részében, 2 órán át pedig a község
másik részében nem világítanak a közvilágítási lámpák. Az önkormányzat kéri,
hogy rendkívüli helyzetekben (pl. természeti katasztrófa, tűzeset stb.) legyen
mód a közvilágítás azonnali, helyben történő visszakapcsolására.
A képviselő-testület megismerte az EH-SZER Energetikai és Távközlési
Hálózatépítő és Szerelő Kft. (8500 Pápa, Szent István út 9.) árajánlatát. Az
ajánlat a lehetséges megoldások kalkulációját tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb
műszaki megoldás kiválasztása, az átalakítás konkrét terve, a költségvetés
elkészítése céljából vegye fel a kapcsolatot az EH-SZER Kft. vállalkozási
menedzserével, s a megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg..
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

Mákos Imre képviselő távozott az ülésről, a testület 4 fővel folytatta munkáját.

7.

Tájékoztató a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
2010/2011-es tanévének II. félévi munkájáról.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A képviselő-testület tagjai a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és
Óvoda 2010/2011-es tanévének második félévi munkájáról szóló beszámolót – mely a
jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi - a meghívóval egy időben megkapták.
Kérdések, hozzászólások:
Horváth Zoltán képviselő megkérdezte, hogy a túlóra díjakat a pedagógusok valóban nem
kapták meg?
Monek Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a túlóra díjak összege már a
költségvetésbe sem került betervezésre.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, ha a pedagógusok a törvény által előírt
óraszámon túl végeznek munkát, túlóradíj illeti meg őket. Mivel azonban a fenntartónak nincs
rá anyagi fedezete, nem került kifizetésre a túlóradíj.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
60/2011.(IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
2010/2011-es tanévének II. félévi munkájáról szóló beszámolót – mely a
jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Monek Zsolt polgármester

8.

Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a képviselő-testület
bízza meg a Dénes-Wilheim Szolgáltató Bt-t Alsószölnök Község Önkormányzata
tulajdonában lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartásával és
a vonatkozó jogszabályok szerinti statisztikák elkészítésével. A cég ajánlata alapján a
megbízási díj összege 40.000 Ft+ÁFA. A megbízás egy hónapos felmondási határidővel
mondható fel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
61/2011. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete

az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri
adatbázisának karbantartásával és a vonatkozó jogszabályokban előírt
statisztikák elkészítésével megbízza a Dénes-Wilheim Szolgáltató Bt-t (9735
Csepreg, Alkotmány u. 3.).
A megbízás határozatlan időszakra szól, egy hónapos felmondási határidő
kikötésével.
A megbízási díj összege 40.000 Ft+ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

9.

„Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitel fedezetének felülvizsgálata.
Ea: Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az
OTP Bank Észak-dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatósága az önkormányzat 2011. év eleji
bankszámla váltásakor felülvizsgálta a banknál fennálló MFB forrású kedvezményes
kamatozású „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitelének fedezetét. A hitel fedezet
eredetileg az Önkormányzat költségvetése, illetve helyi adóbevétel engedményezése volt,
melyet a költségvetési számla más pénzintézethez történő átvitelével a bank elvesztett. A
pénzintézet kéri, hogy a hitel fedezeteként az Alsószölnök, Fő út 19. szám alatti épületre
elsőhelyi ingatlan zálogjogot jegyeztethessenek be.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával és napirendi ponttal kapcsolatosan
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
54/2011. sz. határozatában az 1-2-06-4700-0081-9 ügyletszámú
hitelszerződés II. számú módosításáról döntött.
A hitel eredeti célja: Alsószölnök, Fő út 19. sz. alatti Koordinációs épület
tetőterének részleges beépítésével közművelődési Közösségi Ház kialakítása.
A hitel jelenleg fennálló összege: 16.370.850 ,-Ft.
A hitel végső lejárta: 2025. december 05.
Módosított hitelfedezet: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti évek költségvetésébe a
felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezete az OTP Bank Nyrt. felhatalmazó levélen alapuló inkasszójoga,
melyet a Savaria Takarékszövetkezet Szentgotthárdi Fiókja 2011. január 11-én
visszaigazolt.
Emellett az Önkormányzat a fennálló hitel fedezetéül felajánlja a tulajdonában
álló Alsószölnök 42. hrsz.-ú Alsószölnök, Fő út 19. sz. alatti önkormányzati
Koordinációs épületét, melyre a szerződésmódosítást követően az OTP Bank
Nyrt. elsőhelyi jelzálogjog bejegyzésre jogosult.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit

2.

figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§ (2) bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1. pont
szerinti feltételekkel történő szerződésmódosítás ügyében eljárjon, és a
hitelszerződés módosítást az önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrtvel megkösse.

Határidő: 2011. 10. 31.
Felelős: Polgármester

10.

7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget
Óvoda korszerűsítése” elnevezésű projekt kapcsán műszaki ellenőr alkalmazása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta a 7/2011.(III.9.) BM rendelet
alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget Óvoda korszerűsítése” elnevezésű
projekt kapcsán műszaki ellenőr alkalmazását.
A pályázat által elnyert összeg 91.761 Ft-al több, mint a kivitelező által tett ajánlat.
Amennyiben a fennmaradó összeget kiegészítenék, megvalósulhatna a projektet felügyelő
műszaki ellenőr alkalmazása. A VÉ-KO Tervező Iroda 170.000 Ft+ÁFA összegért végezné el
a Mesesziget Óvoda 9983 Alsószölnök, Fő út 31. szám alatti épület, és a Mesesziget Óvoda
Tagóvodája 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti épület külső- és belső felújításának
műszaki ellenőrzését. A műszaki ellenőri díj részeként a projekt keretében lehívható
támogatási összeg 78.020,-Ft (Alsószölnök: 36.520,-Ft, Szakonyfalu: 41.500,-Ft), az
önkormányzatokat terhelő önerő 13.741,-Ft (Alsószölnök: 9,130,-Ft, Szakonyfalu: 4.611,-Ft).
Javasolta, hogy a műszaki ellenőri bruttó díj fennmaradó összegét (120.739,-Ft) Alsószölnök
Község Önkormányzata 50 %-ban biztosítsa (60.370,-Ft).
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával és 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló
„Mesesziget Óvoda korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében a
Mesesziget Óvoda 9983 Alsószölnök, Fő út 31. szám alatti épület, és a
Mesesziget Óvoda Tagóvodája 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti épület
külső- és belső felújításának műszaki ellenőrzésével megbízza a Vé-Ko Invest
Kft.-t (9970 Szentgotthárd, Árpád ú. 2/1.).
A megbízottat a szerződés teljesítéséért 170.000,-Ft+ÁFA díj illeti meg,
melynek kifizetése két egyenlő részletben 2011. szeptember 30-ig, és 2012.
május 31-ig történik meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

11.

Forgalmi rend szabályozásának felülvizsgálata.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képező levél alapján
ismertette a képviselő-testülettel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága
közúti jelzések elhelyezésével kapcsolatos megkeresését.
A képviselő-testület a levél tartalmának megismerését követően 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
64 /2011. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei
Igazgatósága
1452-09/2011.
számú forgalmi rend szabályozására vonatkozó megkeresését megismerte, azt
tudomásul vette.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011.október 30.

12.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok biztosításával kapcsolatos javaslat.
Ea. Monek Zsolt polgármester

A napirendi pont keretében a polgármester felvetette, hogy az önkormányzat és az
önkormányzat tulajdonában lévő épületek nincsenek teljeskörűen biztosítva. Javasolta, hogy
erre a problémára keressenek megoldást. Elmondta, hogy a Generali Biztosítótól van ajánlata
az önkormányzatnak, melyet ismertetett a képviselő-testület tagjaival.
A képviselő-testület tagjai javasolták, hogy kérjenek ajánlatot több biztosító társaságtól és az
ajánlatok ismeretében hozzanak majd döntést.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (IX.12.) számú képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy kérjen több biztosító társaságtól
ajánlatot az önkormányzat és az önkormányzat tulajdonában lévő épületek
teljeskörű biztosítására vonatkozóan.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2011. november 15.
13.

Támogatás iránti kérelmek elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a testület tagjaival a
Medicopter Alapítvány, az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület és a helyi
Sport és Turisztikai Egyesület Turisztikai Klubja támogatás iránti kérelmét.

A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
66/2011.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület (1077 Budapest,
Jósika u. 10.,) támogatás iránti kérelmének helyt ad, és a speciális
mentőcsoport műszerbeszerzéséhez 5.000 Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2011. november 15.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
67/2011.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Medicopter Alapítvány Magyar Légimentő Nonprofit Kft (1113 Budapest,
Karolina út 65.) támogatás iránti kérelmének helyt ad, és részükre
eszközbeszerzéshez 5.000 Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2011. november 15.
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül:
68/2011.(IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Alsószölnöki Sport és Turisztikai Egyesület Turisztikai Klubja támogatás
iránti kérelmének helyt ad, és részükre 72.000 Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2011. november 15.

14.

Egyebek

A napirendi pont keretében Barabás Attila képviselő tájékoztatta a képviselő-testületet arról,
hogy osztrák szervek Mogesdorf és Alsószölnök közötti kerékpárút megépítését tervezik. A
szentgotthárdi csata néven ismert esemény valójában Alsószölnökön zajlott le. Azt az utat
szeretnék visszaállítani, melyen a sereg vonult. A régi út nyomvonala jelenleg is megvan. Az
út vízerőműtől a Fő útig terjedő szakaszának tulajdonosai a Nemzeti Park, a Lajta Hanság Zrt.
és az önkormányzat.
A képviselő arról is beszélt, hogy osztrák oldalon elkészült egy turisztikai térkép, melyen
szlovén szervezetek szerették volna a Rába-vidék elnevezést szerepeltetni. Mivel azonban
Magyarországon a tájegység neve hivatalosan Vendvidék, nem lehetett másként feltüntetni. A

döntésre jogosult szervek tájékoztatása alapján akkor lehetne a nevet megváltoztatni, ha az itt
élő lakosság népszavazás keretében kérné azt.
A képviselő-testület Barabás Attila képviselő tájékoztatóját tudomásul vette.
Horváth Zoltán képviselő elmondta: lakossági bejelentés érkezett arról, hogy Alsószölnök
község több ingatlanába bérlők költöztek, akik hivatalosan nem jelentkeztek be. Tudomása
szerint a Fő út 42. szám alatti ingatlan esetében a tulajdonos nem csatlakozott a
szennyvízhálózatra, és talajterhelési díjat sem fizetnek. A jövőben előforduló esetleges
problémák elkerülése érdekében kérte a polgármestert és a körjegyző asszonyt tegyék meg a
szükséges intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy az új lakók a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás szabályai betartásával tartózkodjanak a településen.
Felhívta a figyelmet egy hosszú ideje közterületen álló gazdátlannak tűnő gépjárműre is.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző válaszában elmondta, hogy megkeresik az ingatlanok
tulajdonosait és tájékoztatják őket kötelezettségeikről.
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

