ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 28-án megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november
28-án megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Koordinációs épület tetőterének információs központja Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Mákos Imre képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Távolmaradtak: Borbély Tibor alpolgármester
Barabás Attila képviselő
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 az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Horváth Zoltán 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 folyószámlahitel felvételére.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
4. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
5. Beszámoló Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
6. Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
7. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011/2012-es tanévre vonatkozó
munkaterve.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 5/2009.
(IV.30.)önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

9. Falugondnokok Vas és Győr Moson-Sopron Megyei Egyesülete kérelme a 2011. évi
pártolói támogatás átutalására.
Ea. Monek Zsolt polgármester
10. Emlékhely kialakítása a település köztemetőjében.
Ea: Monek Zsolt polgármester
11. Támogatás iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
12 .Egyebek
a/ Idősek Napja megszervezése.

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:
- Szeptember hónapban az Alsószölnök határában lévő Götz majorban ünnepélyes keretek
között felszentelésre került a Götz család az Országos Szlovén Önkormányzat által
helyreállítatott síremléke. Az ünnepségen a polgármester is részt vett.
- Az óvoda tűzifájának tárolására szolgáló faház elkészült.
- A községi utak karbantartása keretében 4 db vízelvezető került elhelyezésre a Rogán dombi,
a Templom és a Ritkaházi utcában. Ezen kívül kátyúzásra is sor került.
- 2011. november 3-án Szlovénia új Magyarország-i Főkonzulja bemutatkozó látogatást tett a
községben.
- A szülési szabadságra vonuló védőnő utánpótlására megállapodtak egy szentgotthárdi
védőnővel.
- A Karitász által biztosított segélycsomagok kiosztása megtörtént.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2011. (XI.28.) 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 folyószámlahitel felvételére.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta az önkormányzat zavartalan
működésének biztosítása céljából folyószámlahitel felvételét.
Rövid véleménycsere után a képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2011. (XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat
1. Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. 12. 27-i kezdési időponttal
folyószámlahitel felvételét rendeli el.
A hitel célja: pénzügyi likviditás fenntartása
A hitel összege: 4.000.000 Ft
A hitel futamideje: tartós, folyamatos
2. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2)
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
3. Hitelfedezet: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget
vállal, hogy a futamidő alatti év költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja, fedezetként az önkormányzat éves bevételét és a 258. hrsz.-ú, Alsószölnök, Fő
út 38. szám alatti 1/1 részben önkormányzati tulajdonú forgalomképes „Bognárház”
megnevezésű ingatlanát ajánlja.
4. Felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1. pont szerinti feltételekkel történő
hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a folyószámlahitel szerződést az önkormányzat
képviseletében a SAVARIA Takarékszövetkezet Szentgotthárdi fiókjával megkösse.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2011. december 27.

3. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javaslatot tett Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek
Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosítására.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadta, és 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta :
76/2011.(XI.28.) sz. képviselőtestületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének módosítását a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete alapján elfogadja.
A testület felhatalmazza a körjegyzőt arra, hogy a módosítás Alsószölnök Község
Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletébe történő beépítéséről gondoskodjon.
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

4.Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott
rendeletének módosítását.
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a Mesesziget Óvoda
Szakonyfalui Tagóvodájának felújítása az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
előirányzatból
származó
támogatás
igénybevételével megvalósult, ezért Alsószölnök Község Önkormányzata nevében azzal a
kéréssel fordult Szakonyfalu Község Önkormányzatához, hogy a Szakonyfalu Község
Önkormányzatára eső önrész összegét utalják át Alsószölnök Község Önkormányzata részére.
Szakonyfalu Község Önkormányzata álláspontja jelenleg az, hogy a pályázat önerejének
összegét a beruházás megvalósulásának végső időpontjában, 2012. májusában adják át.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Mell.: Lásd. 4. sz. melléklet)

5.Beszámoló Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló
tájékoztató, mely a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi, a meghívóval egy időben
kiküldésre került. Kérte a képviselő-testület tagjainak véleményét.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2011 (XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi költségvetésének III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletében foglaltak szerint megismerte, azt elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Monek Zsolt polgármester

6. Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.
Kérdések, hozzászólások:
Mákos Imre képviselő a napirendi pont keretében felvetette, hogy a község területén sok
helyen látható hulladék.
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a közcélú dolgozók által folyamatosan történik a
hulladék összegyűjtése. Nagy az átmenő forgalom a faluban és a szemetet nagyon sok esetben
az autókból szórják ki. Előfordul az is, hogy a lomtalanítási akció keretében kihelyezett
konténerbe más településekről is ide hozzák a számukra feleslegessé vált dolgokat.
A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a rendezvénysátor hasznosításával
kapcsolatban elvégzett előzetes számítások szerint a sátor készíttetésére fordított önerő
összege megtérült.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2011. (XI.28) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a hozzávetőleges irányszámok ismeretében a 2012. évi költségvetés
koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:
a. A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2012. évi költségvetésben
várhatóan 90.984 ezer F összegű bevétellel és kiadással tervezhet.
b. A bevételi oldal teljesülése csak úgy lehetséges, ha az önkormányzat
4.163 ezer Ft összegű működési hitel felvételével tervez.
c. A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt és a polgármestert, hogy a
Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének jóváhagyását követő 30
napon belül készítse el az önkormányzat 2012. évre szóló költségvetés
tervezetét, s terjessze azt 2012. február 15-ig a képviselő-testület ülése elé.
Határidő: Szöveg szerint
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

Borbély Tibor alpolgármester megérkezett az ülésre, a képviselő-testület 4 fővel folytatta
munkáját.

7. Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011/2012-es tanévre vonatkozó
munkaterve.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a meghívóval egy időben kiküldésre került írásos anyag alapján
javasolta a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévre
vonatkozó munkatervének elfogadását.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
79/2011.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
2011/2012. tanévének munkatervét - mely a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét
képezi - elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Monek Zsolt polgármester
8. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 5/2009.
(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyv 8. 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
16/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól
szóló 5/2009. (IV.30.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
(Lásd: 9. sz. melléklet)

9. Falugondnokok Vas és Győr Moson-Sopron Megyei Egyesülete kérelme a 2011. évi
pártolói támogatás átutalására.
Ea. Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a képviselő-testülettel a
Falugondnokok Vas- és Győr- Moson- Sopron Megyei Egyesülete (9900 Körmend, Somogyi
B. u. 22.) pártolói támogatás iránti kérelmét.
A kérelem megvitatását követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2011.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Falugondnokok Vas- és Győr- Moson- Sopron Megyei Egyesülete (9900
Körmend, Somogyi B. u. 22.) részére anyagi forrás hiányában nem biztosít
pártolói támogatást.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

10. Emlékhely kialakítása a település köztemetőjében.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette az Országos Szlovén
Önkormányzat egy tagjának kezdeményezését mely szerint a szlovének lakta Rába-vidék
községeiből elszármazott, elhunyt személyek emlékére emléktáblát állítsanak a települések
köztemetőiben. A felmerülő költségekről és a megvalósítás módjáról a későbbiekben történik
majd egyeztetés.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2011.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alsószölnök községből
elszármazott, elhunyt személyek emlékének adózva a település
köztemetőjében emléktábla kerüljön elhelyezésre.
A települési önkormányzat forráshiány miatt a megvalósításhoz
anyagi támogatást nem tud biztosítani.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

11. Támogatás iránti kérelem elbírálása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében ismertette a testület tagjaival a helyi
Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelmét.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

82/2011.(XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a helyi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelmének helyt ad, és részükre
rendezvény tartásához 20.000 Ft támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: 2011. december 15.

12. Egyebek
a/ Idősek Napja megszervezése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
83/2011.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. december 10-én tartja meg a helyi Idősek Napját,
melyre minden 65 éven felüli alsószölnöki lakos meghívást kap.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint

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:

Horváth Zoltán

Mákos Imre

