ALSÓSZÖLNÖK
Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. augusztus 6-án megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Mákos Imre képviselő
Barabás Attila képviselő
Távolmaradt: Horváth Zoltán 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 Tibort és
Mákos Imrét.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Célzott támogatás Alsószölnök Község Önkormányzata részére.
Ea: Monek Zsolt polgármester
2/ Javaslat beiskolázási segély megállapítására.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Egyebek

Napirendek tárgyalása
1/ Célzott támogatás Alsószölnök Község Önkormányzata részére.
Ea: Monek Zsolt polgármester
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a
Májer Szállítási Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) és RABACSA Kft. (9983 Alsószölnök,
Fő út 45.) négy-négy millió Ft támogatást biztosítana Alsószölnök Község Önkormányzata
részére a településen és a térségben megvalósítani kívánt fejlesztések finanszírozhatósága
érdekében. A támogatás felhasználását azon projektek finanszírozásához kötik, amelyek a
település- és térségfejlesztési, turisztikai, illetve határmenti kapcsolatok erősítését célozzák.
A polgármester kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület a napirendi pont keretében rövid véleménycserét követően 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
53/2012. (VIII.6) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Májer Szállítási Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) által határmenti kapcsolatok
erősítését célzó, a településen és a térségben megvalósítani kívánt turisztikai célú
fejlesztések finanszírozhatóságát biztosító 4.000.000 Ft összegű célzott támogatást
köszönettel elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
A képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt a pályázati felhívás támogatási szerződésben
foglaltak figyelembevételével történő összeállítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
54/2012. (VIII.6) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a RABACSA Kft. (9983 Alsószölnök, Fő út 45.) által határmenti kapcsolatok
településen és a térségben megvalósítani kívánt turisztikai célú
erősítését célzó, a
fejlesztések finanszírozhatóságát biztosító 4.000.000 Ft összegű célzott támogatást
köszönettel elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
A képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt a pályázati felhívás támogatási szerződésben
foglaltak figyelembevételével történő összeállítására.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal

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 2011. 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:
55/2012. (VIII.6.) 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 Képviselő-testület felkéri Szukicsné Skaper Mónika körjegyző asszonyt,
hogy a gyermekek védelméről szóló 9/2009.(IX.01.) önkormányzati rendelet
figyelembevételével tegye meg a szükséges intézkedéseket a beiskolázási
segély jogosult családok részére történő kifizetéséhez.
Határidő: 2012. szeptember 31.
Felelős: 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:

Mákos Imre

Borbély Tibor

