ALSÓSZÖLNÖK

Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 12-én megtartott
nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember
12-én megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Alsószölnök
Jelen voltak: Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Barabás Attila képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Mákos Imre képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Labricz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
Csató Melinda jegyzőkönyvvezető
Monek Zsolt polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy mind az 5 megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes. A képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelölte Mákos Imrét.
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/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
4/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése kistérségi szinten.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
5/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felülvizsgálata.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
6/ Kommunális dolgozó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
7/ Helyi önkormányzat működő képessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.
Ea.: Monek Zsolt polgármester

8/ Beiskolázási segély.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
9/ Egyebek
Napirend tárgyalása
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közt végzett
tevékenységről
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 3. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Mákos Imre képviselő a beszámolót hiányosnak tartotta, mivel a településen végzett
kátyúzás mennyiségének ellenőrzéséről nem esett szó.
Monek Zsolt polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a beszámolóban adott volna
tájékoztatást a kátyúzásról. Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy a Finn út Kft-vel
felvette a kapcsolatot, elmondásuk valamint az írásbeli tájékoztató alapján a FA11 jelű finn
aszfalt maximum 5 cm vastagságban dolgozható be. Ebből az anyagból 1 tonna mennyiség
10 nm kátyúzásra elegendő. A kiállított számla alapján 21,5 tonna anyagot használt fel a
vasvári cég a munkálatok során. Megállapítható, hogy a szabályszerű 5 cm bedolgozás
esetén 215 nm felület bevonására elegendő ez a mennyiség. Mivel nagyon sok helyen
mélyebb kátyúk voltak, ezért véleménye szerint az összes bevont felület nagysága nem
lehet több 130-140 nm-nél. Javasolja, hogy egy későbbi időpontban a képviselő-testület
tagjai nézzék át újból az összes felújított útszakaszt.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képezi - tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal
A polgármester a két ülés között végzett tevékenységről az alábbiak szerint adott számot:
 Monek Zsolt polgármester szerint a 2013. július 27-én megtartott falunap jól
sikerült. Megköszönte a testületi tagok közreműködését.
 Tájékoztatta a testületet arról, hogy az Ausztria felé vezető út felújításával
kapcsolatban a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
 A tűzoltószertár tervrajz-, illetve építési engedély módosítása szükséges, mivel a
tervekkel ellentétben nagyobb kapu kerül beépítésre.
 Bizonyságlevél átadására került sor Szentgotthárdon, melyet be is mutatott.

2/

Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester

Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről alkotott
rendeletének módosítását.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15)
önkormányzati rendelete módosításáról
(Lásd. 5. sz. melléklet)

3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
57/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I.
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak
szerint megismerte, azt elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

4/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése kistérségi szinten.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyv 7. számú melléklete
alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a kistérségi szinten történő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás megszervezéséről. Kérte a testületi tagok véleményét.

A képviselő testület a napirendi pont keretében rövid véleménycserét követően 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
58/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
települési hulladékgazdálkodás megszervezése – 2014. február 01. időponttól
történő ellátással – a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás keretében
történjen.
A Képviselő-testület ezzel párhuzamosan egyetért azzal, hogy a Szentgotthárd és
Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása a következőkkel
bővüljön:
II. A Társulás célja és feladata fejezet 1.) pontja kiegészüljön a
hulladékgazdálkodás közszolgáltatás ellátásával.
A III./B Ágazati feladatok fejezet kiegészüljön azzal, hogy a Társulási Tanács
gondoskodik a hulladékgazdálkodás ellátásáról a közös feladatellátáshoz
csatlakozott tagönkormányzatok területén.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal
5/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felülvizsgálata.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy a hulladékról szóló törvény rendelkezései
alapján az önkormányzatoknak 2013.07.31-ig 6 hónapos felmondási idővel fel kellett
mondaniuk a közszolgáltatási szerződéseket.
Alsószölnök Község Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződése 2013. április 30-án megszünt, ezért a Képviselő-testület ilyen tárgyú döntést
nem hozott. A kormányhivatal jelzése alapján azonban szükséges, hogy az önkormányzat a
közszolgáltatás további biztosításáról nyilatkozatot tegyen.
A képviselő testület a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a MüllexKörmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-vel (székhelye: 9900 Körmend,
Rákóczi u. 5.) települési szilárad hulladék gyűjtésére, szállítására, elhelyezésére
kötött határozott idejű közszolgáltatási szerződés 2013.04.30. napjával megszűnt.
A képviselő-testület kijelenti továbbá, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. tv. 90. § (8) bekezdésében foglaltak alapján – amíg az önkormányzat a
hulladékról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minősítéssel rendelkező
gazdálkodó szervezettel közszolgáltatási szerződés köt – a kötelező
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a településen a Müllex-Körmend
Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft látja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

6/ Kommunális dolgozó munkakör betöltéséhez benyújtott pályázatok elbírálása.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy mivel a településen
a kommunális dolgozó munkakör megüresedett, pályázatot hirdetett, melyre 5 fő nyújtott
be önéletrajzot. Ezután részletesen ismertette a pályázatok tartalmát. Megállapította, hogy
a pályázók közül Rogán József Alsószölnök Akác utca 8. szám alatti lakos rendelkezik a
legjobb kompetenciákkal. Kérte a testületi tagok véleményét.
Barabás Attila javasolta, hogy a képviselő-testület szociális szempontokat is mérlegeljen,
kérte, hogy a pályázatát nagycsaládosként benyújtó alsószölnöki lakost az önkormányzat a
fűtési szezonban határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztassa.
A képviselő testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
60/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rogán József
Alsószölnök Akác utca 8. szám alatti lakos pályázatát fogadta el. Nevezett személyt
az önkormányzat 2013. szeptember 26. napjától kommunális dolgozó munkakörben
határozatlan időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatja.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Azonnal

7/ Helyi önkormányzat működő képessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
Szukicsné Skaper Mónika jegyző a napirendi pont kapcsán tájékoztatást adott a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet
előírásairól.
Monek Zsolt polgármester javasolta, hogy az önkormányzat a támogatási igényt nyújtsa
be.
A képviselő testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
61/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 39/2013. (VII.31.) BM
rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Határidő: Azonnal

8/ Beiskolázási segély.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a Képviselő-testületet
arról, hogy a jegyzőkönyv 8. számú mellékletében feltűntetett személyek az 55/2013.
(VII.22.) számú képviselő-testületi határozat figyelembevételével beiskolázási segélyre
jogosultak.
A képviselő testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
62/2013. (IX.12.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 8. számú
mellékletében feltűntetett személyek részére beiskolázási segélyt állapít meg az
55/2013. (VII.22.) számú határozatának figyelembevételével.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beiskolázási segélyek kifizetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

9/ Egyebek.
Monek Zsolt polgármester a Magyarország Szeretlek pályázat kapcsán tájékoztatta a
Képviselő-testületet a 2013. szeptember 28-29-én megrendezésre kerülő
programsorozatról.

Több napirendi pont nem volt.
Monek Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Mákos Imre

Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete

Alsószölnök Község Polgármestere
9983 Alsószölnök, Fő út 19.
Tel.: 06-94/534-006, Fax: 06-94/534-030
Honlap: www.alsoszolnok.hu
e-mail: info@alsoszolnokkorjegyzoseg.t-online.hu

MEGHÍVÓ
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én
(csütörtök) 15.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatali helyiségében ülést tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívom.
Napirend
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
2/ Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
3/ Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013.évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
4/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése kistérségi szinten.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
5/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás felülvizsgálata.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
6/ Kommunális dolgozó munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
7/ Helyi önkormányzat működő képessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
8/ Beiskolázási segély.
Ea.: Monek Zsolt polgármester
9/ Egyebek.
Alsószölnök, 2013. szeptember 9.
Monek Zsolt sk.
polgármester

Jegyzőkönyv 3.sz. melléklete

Beszámoló
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. szeptember 12-i nyílt ülésére
46/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület elfogadta Alsószölnök Község Önkormányzata közép-és
hosszútávú vagyongazdálkodási tervét.
47/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület nem kívánt élni a Települési Értéktár létrehozásának
lehetőségével. A döntésről a Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatása megtörtént.
49/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület egyetértett a szentgotthárdi rendelőintézet vezetőjének
beszámolójával, miszerint az orvosi ügyeleti rendszer kritikus állapotban van, sajnálatos
módon azonban a 2013. évi orvosi ügyeleti díj 6 %-os emelkedésével járó többletkiadást
pénzügyi forrás hiányában nem tudja biztosítani.
A döntésről a Rendelőintézet Szentgotthárd tájékoztatása megtörtént.
50/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület a 2012. évi belső ellenőrzési jelentést megismerte, annak
tartalmát jóváhagyta.
51/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozatról
A határozatban a testület az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát megismerte és jóváhagyta.
52/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
A határozatban a testület a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület kérelmére a
szentgotthárdi Nagyboldogasszony plébánia templom előtt lévő Mária kapu kiépítését
anyagi forrás hiányában támogatni nem tudta. A döntésről az egyesület tájékoztatása
megtörtént.
53/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
A határozatban a testület a Medicopter Alapítvány kérésére a légimentő szolgálat szállító
eszközei, megfelelő műszerei megvásárlását anyagi forrás hiányában támogatni nem tudta.
A döntésről az alapítvány tájékoztatása megtörtént.
54/2013. (VII.22.) sz. képviselő-testületi határozat
A határozatban a testület a kommunális dolgozó munkakör betöltésére meghirdetett
pályázat elbírálása kapcsán a döntéshozatalt a soron következő képviselő-testületi ülés
időpontjáig elnapolta, egyidejűleg a pályázat benyújtási határidejét 2013. szeptember 10.
napjára módosította.

55/2013. (VII.22.) számú képviselő-testületi határozat
A határozatban a testület A gyermekek védelméről szóló 9/2009. (IX.1.) számú
rendeletében foglaltak szerint beiskolázási segélyt állapított meg. A lakosok tájékoztatása
megtörtént.

Alsószölnök, 2013. szeptember 9.
Monek Zsolt sk.
polgármester

Jegyzőkönyv 4. számú melléklete

ELŐTERJESZTÉS
Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi
ülésére.
Tárgy: Javaslat Alsószölnök Község Önkormányzata 4/2013 (II.15.) önkormányzati
rendelete módosítására.
Tisztelt Képviselő-testület!
Alsószölnök Község Önkormányzata összevont 2013. évi költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzata 6.000,- Ft-tal csökkent az alábbiak figyelembevételével:
Előirányzat felhasználása
A pénzeszközök forrása
Forrás megnevezése
Összeg
(ezer Ft-ban)
Önkormányzatok működési
költségvetési támogatása

1. Települési önkormányzatok
működési támogatása
2. Szerkezetátalakítási
tartalék
- a Kvtv.2.melléklet
I.l.c)alpontja szerint
beszámítás összegének
differenciált visszapótl.:
777.000,- szociális és gyemekjóléti
alapellátás:
441.000,- gyermekétkeztetési
feladatok támogatása:
341.000,3. Működőképesség
megőrzését szolg. tám.
4. Egyéb működéi célú
támogatás
Működési célú
támogatásértékű bevétel
1. Működési célú tám.értékű
bevétel központi
költségvetési szervtől (KÖH
választás)
2. Működési célú tám.értékű
bevétel önkormányzattól
Intézményi működési bevétel
Mesesziget Óvoda intézményi
ellátási díj

Felhasználás megnevezése
2.653

1.875
1.559

Személyi
juttatás

Összeg (ezer Ftban)
5
.
0
4
7

1. KÖH
2.MeseszigetÓvoda
3.Önkormányzat saját

342
- 5.582
193

Munkaadókat terhelő
járulékok
1. KÖH
2.MeseszigetÓvoda
3.Önkormányzat saját

- 1.304

Dologi kiadások

- 3.238

Mesesziget
Óvoda
Ellátottak pénzbeli
juttatásai

- 3.238

86
- 1.442
52

1.559
778

-1594
281

- 1.875

Mesesziget
Óvoda

-1.065

Egyéb működési célú
támogatások
Támogatásértékű
működési kiadás
társulásnak

- 1.065

- 748
- 748

10.331
10.331

A fentiek alapján Alsószölnök Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi
bevételi és kiadási főösszege: 85.923.000,- Ft-ra módosult.
Alsószölnök, 2013. szeptember 6.
Monek Zsolt sk.
polgármester
Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013. (………..) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(II.15) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)
Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. §.- ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Alsószölnök Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről alkotott 4/2013.(II.15) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 85.923 ezer forintban állapítja meg.”
2.§ A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja, ba), bb), bbb) alpontja, e) pontja helyébe az
alábbi 3. § (1) bekezdés b) pont, ba), bb), bbb) alpont, e) pont lép, valamint a bb) alpont az
alábbi bbd) alponttal egészül ki.
„3. §(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről
65.732 e Ft
amelyből
ba) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 35.745 e Ft
29.987 e Ft
bb) működési célú támogatásértékű bevétel
bbb) helyi önkormányzatoktól
27.407 e Ft
bbd) központi költségvetési szervtől
281 e Ft
e) intézményi működési bevétel
5.274 e Ft
3.§ A rendelet 3. § (2) bekezdés a), c) pontja helyébe az alábbi 3. § (2) bekezdés a, c) pont
lép.
„3. § (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
43.172 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 32.587 e Ft.”
4.§ A rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 3. § (3) bekezdés a) pont lép.
„3. § (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 78.386 e Ft.”

5. § A rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, aa),ab) ac),ad),ae)alpontjai helyébe az alábbi 4.
§ (1) bekezdés a) pont, aa), ab), ac), ad), ae) alpont lép.
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
79.842 e Ft
aa) személyi juttatások:
33.276 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
8.700 e Ft
ac) dologi kiadások:
22.883 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
3.374 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
11.609 e Ft
6 .§ A rendelet 4. § (2) bekezdés a), c) pontja helyébe az alábbi 4. § (2) bekezdés a, c) pont
lép.
„4. § (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:
46.966 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 32.306 e Ft.”
7. § A rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontja, 5. § (2) bekezdése a) pontja, 5. § (3) bekezdése
b) pontja, ba) alpontja helyébe az alábbi 5. § (1) bekezdése a) pont, 5. § (2) bekezdése a)
pont, 5. § (3) bekezdése b) pont, ba) alpont lép.
„5. § (1) A költségvetési egyenlege 8.096 e Ft hiány, amelyből
a) működési cél szerint 4.028 e Ft hiány,
5. § 2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 8.096 e Ft.
5. § (3) A belső finanszírozáson belül
638 e Ft,
b) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
ba) működési célú
638 e Ft”
8. § A rendelet 9/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9/A. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsószölnöki Közös Önkormányzati
Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési főösszegét
2013.03.01-től – 2013.12.31-ig 28.488 ezer forintban állapítja meg.”
9. § A rendelet 10/A. § (1) bekezdése a), b) pontja a 10. § (2) bekezdése c) pontja helyébe
az alábbi 10. §(1) bekezdése a), b), pont, 10. § (2) bekezdése c) pont lép, valamint a 10/A §
(1) bekezdés b) pontja az alábbi bb), bba) alpontokkal egészül ki.
„10/A. § (1) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
28.207 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről
281 e Ft
bb) működési célú támogatásértékű bevétel
281 e Ft
bba) központi költségvetési szervtől
281 e Ft
10/A. § (2) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 28.488 e Ft.”
10. § A rendelet 11/A.§ (1) bekezdése a) pontja, aa), ab), ac) alpontja a 11/A. § (2)
bekezdése c) pontja helyébe az alábbi 11/A. § (1) bekezdése a) pont, aa),ab),ac) alpont a
11/A. § (2) bekezdése c) pontja lép.

„11/A. § (1) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
28.488 e Ft
aa) személyi juttatások:
16.488 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
4.246 e Ft
ac) dologi kiadások:
7.754 e Ft
11/A. § (1) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 28.488 e Ft.”
11. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi
költségvetési
főösszegét 82.835 ezer forintban állapítja meg.”
12. § A rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja, ba), bb), bbb) alpontjai helyébe az alábbi
14. § (1) bekezdése b) pont, ba), bb), bbb) alpont lép.
„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről
65.451 e Ft
amelyből
ba) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 35.745 e Ft
bb) működési célú támogatásértékű bevétel
29.706 e Ft
bbb) helyi önkormányzattól,
27.407 e Ft
13. § A rendelet 14. § (2) bekezdése a), c) pontja helyébe az alábbi 14. § (2) bekezdése a),
c) pont lép.
„14. § (2) Az önkormányzat bevételeiből
41.628 e Ft,
a) a kötelező feladatok bevételei:
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31.037 e Ft.”
14. § A rendelet 14. § (3) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 14. § (3) bekezdése a pont
lép.
„14. § (3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 75.298 e Ft”
15. § A rendelet 15. § (1) bekezdése a), f) pontja, aa), ab), ae), fa), fb) alpontjai helyébe az
alábbi 15. § (1) bekezdése a), f) pont, aa), ab), ae), fa), fb) alpont lép.
„15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
37.136 e Ft
aa) személyi juttatások:
8.798 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
2.326 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
11.508 e Ft
f) finanszírozási kiadás
39.618 e Ft
fa) irányítószervi támogatás folyósítása( Körjegyzőség) 31.037 e Ft
fb) irányítószervi támogatás folyósítása( Mesesziget Óvoda) 8.581 e Ft”

16. § A rendelet 15. § (2) bekezdése a), c) pontja helyébe az alábbi 15. § (2) bekezdése a),
c) pont lép.
„15. § (2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 45.147 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.037 e Ft”
17. § A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi 17. § lép.
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesesziget Óvoda önállóan működő
költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 10.119 ezer forintban állapítja meg.”
18. § A rendelet 18. § (1) bekezdése a), e) pontja helyébe az alábbi 18. § (1) bekezdés a),
e) pont lép.
„18. § (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
8.581 e Ft
e) intézményi működési bevétel
1.538 e Ft
19. § A rendelet 18. § (2) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 18. § (2) bekezdés a) pont
lép.
„18. § (2) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
10.119 e Ft,”
20. § A rendelet 18. § (3) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 18. § (3) bekezdés a) pont
lép
„18. § (3) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 10.119 e Ft,”
21. § A rendelet 19. § (1) bekezdése a) pontja, aa), ab), ac), ad) alpontjai helyébe az alábbi
19.§ (1) bekezdése a) pont, aa), ab), ac), ad) alpont lép.
„19. § (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
10.119 e Ft
a) működési költségvetés
aa) személyi juttatások:
5.718 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
1.541 e Ft
ac) dologi kiadások:
2.282 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
578 e Ft
22. § A rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 19. § (2) bekezdés a) pont
lép.
„19. § (2) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai
10.119 e Ft”
23. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
gondoskodik.

Alsószölnök, 2013………………………

Szukicsné Skaper Mónika skjegyző

Monek Zsolt sk.
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése …………………………. megtörtént.
Alsószölnök, 2013……………………………………

Szukicsné Skaper Mónika sk.
jegyző

Jegyzőkönyv 5. számú melléklete

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013.(II.15) önkormányzati rendelete módosításáról
Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. §.- ában kapott felhatalmazás alapján eljárva Alsószölnök Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetésről alkotott 4/2013.(II.15) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1.§ A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 85.923 ezer forintban állapítja meg.”
2.§ A rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja, ba), bb), bbb) alpontja, e) pontja helyébe az
alábbi 3. § (1) bekezdés b) pont, ba), bb), bbb) alpont, e) pont lép, valamint a bb) alpont az
alábbi bbd) alponttal egészül ki.
„3. §(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről
65.732 e Ft
amelyből
ba) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 35.745 e Ft
bb) működési célú támogatásértékű bevétel
29.987 e Ft
bbb) helyi önkormányzatoktól
27.407 e Ft
bbd) központi költségvetési szervtől
281 e Ft
5.274 e Ft
e) intézményi működési bevétel
3.§ A rendelet 3. § (2) bekezdés a), c) pontja helyébe az alábbi 3. § (2) bekezdés a, c) pont
lép.
„3. § (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
43.172 e Ft,
a) a kötelező feladatok bevételei:
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 32.587 e Ft.”
4.§ A rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi 3. § (3) bekezdés a) pont lép.
„3. § (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 78.386 e Ft.”
5. § A rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja, aa),ab) ac),ad),ae)alpontjai helyébe az alábbi 4.
§ (1) bekezdés a) pont, aa), ab), ac), ad), ae) alpont lép.
„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
79.842 e Ft
aa) személyi juttatások:
33.276 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
8.700 e Ft
ac) dologi kiadások:
22.883 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
3.374 e Ft
11.609 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:

6 .§ A rendelet 4. § (2) bekezdés a), c) pontja helyébe az alábbi 4. § (2) bekezdés a, c) pont
lép.
„4. § (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai:
46.966 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 32.306 e Ft.”
7. § A rendelet 5. § (1) bekezdése a) pontja, 5. § (2) bekezdése a) pontja, 5. § (3) bekezdése
b) pontja, ba) alpontja helyébe az alábbi 5. § (1) bekezdése a) pont, 5. § (2) bekezdése a)
pont, 5. § (3) bekezdése b) pont, ba) alpont lép.
„5. § (1) A költségvetési egyenlege 8.096 e Ft hiány, amelyből
a) működési cél szerint 4.028 e Ft hiány,
5. § 2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 8.096 e Ft.
5. § (3) A belső finanszírozáson belül
b) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
638 e Ft,
ba) működési célú
638 e Ft”
8. § A rendelet 9/A. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9/A. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alsószölnöki Közös Önkormányzati
Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési főösszegét
2013.03.01-től – 2013.12.31-ig 28.488 ezer forintban állapítja meg.”
9. § A rendelet 10/A. § (1) bekezdése a), b) pontja a 10. § (2) bekezdése c) pontja helyébe
az alábbi 10. §(1) bekezdése a), b), pont, 10. § (2) bekezdése c) pont lép, valamint a 10/A §
(1) bekezdés b) pontja az alábbi bb), bba) alpontokkal egészül ki.
„10/A. § (1) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
28.207 e Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről
281 e Ft
bb) működési célú támogatásértékű bevétel
281 e Ft
bba) központi költségvetési szervtől
281 e Ft
10/A. § (2) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 28.488 e Ft.”
10. § A rendelet 11/A.§ (1) bekezdése a) pontja, aa), ab), ac) alpontja a 11/A. § (2)
bekezdése c) pontja helyébe az alábbi 11/A. § (1) bekezdése a) pont, aa),ab),ac) alpont a
11/A. § (2) bekezdése c) pontja lép.
„11/A. § (1) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási
előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
28.488 e Ft
aa) személyi juttatások:
16.488 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
4.246 e Ft
ac) dologi kiadások:
7.754 e Ft
11/A. § (1) Az Alsószölnöki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 28.488 e Ft.”

11. § A rendelet 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi
költségvetési főösszegét 82.835 ezer forintban állapítja meg.”
12. § A rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja, ba), bb), bbb) alpontjai helyébe az alábbi
14. § (1) bekezdése b) pont, ba), bb), bbb) alpont lép.
„14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről
65.451 e Ft
amelyből
ba) önkormányzatok működési költségvetési támogatása 35.745 e Ft
bb) működési célú támogatásértékű bevétel
29.706 e Ft
bbb) helyi önkormányzattól,
27.407 e Ft
13. § A rendelet 14. § (2) bekezdése a), c) pontja helyébe az alábbi 14. § (2) bekezdése a),
c) pont lép.
„14. § (2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
41.628 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 31.037 e Ft.”
14. § A rendelet 14. § (3) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 14. § (3) bekezdése a pont
lép.
„14. § (3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 75.298 e Ft”
15. § A rendelet 15. § (1) bekezdése a), f) pontja, aa), ab), ae), fa), fb) alpontjai helyébe az
alábbi 15. § (1) bekezdése a), f) pont, aa), ab), ae), fa), fb) alpont lép.
„15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
37.136 e Ft
aa) személyi juttatások:
8.798 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
2.326 e Ft
11.508 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
f) finanszírozási kiadás
39.618 e Ft
fa) irányítószervi támogatás folyósítása( Körjegyzőség) 31.037 e Ft
fb) irányítószervi támogatás folyósítása( Mesesziget Óvoda) 8.581 e Ft”
16. § A rendelet 15. § (2) bekezdése a), c) pontja helyébe az alábbi 15. § (2) bekezdése a),
c) pont lép.
„15. § (2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 45.147 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 31.037 e Ft”
17. § A rendelet 17. §-a helyébe az alábbi 17. § lép.
„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesesziget Óvoda önállóan működő
költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 10.119 ezer forintban állapítja meg.”

18. § A rendelet 18. § (1) bekezdése a), e) pontja helyébe az alábbi 18. § (1) bekezdés a), e)
pont lép.
„18. § (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei
kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
8.581 e Ft
e) intézményi működési bevétel
1.538 e Ft
19. § A rendelet 18. § (2) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 18. § (2) bekezdés a) pont
lép.
„18. § (2) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei:
10.119 e Ft,”
20. § A rendelet 18. § (3) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 18. § (3) bekezdés a) pont
lép
„18. § (3) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 10.119 e Ft,”
21. § A rendelet 19. § (1) bekezdése a) pontja, aa), ab), ac), ad) alpontjai helyébe az alábbi
19.§ (1) bekezdése a) pont, aa), ab), ac), ad) alpont lép.
„19. § (1) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
10.119 e Ft
a) működési költségvetés
aa) személyi juttatások:
5.718 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
1.541 e Ft
ac) dologi kiadások:
2.282 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
578 e Ft
22. § A rendelet 19. § (2) bekezdése a) pontja helyébe az alábbi 19. § (2) bekezdés a) pont
lép.
„19. § (2) A Mesesziget Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai
10.119 e Ft”
23. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
gondoskodik.
Alsószölnök, 2013. szeptember 27.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetése szeptember 27-én megtörtént.
Alsószölnök, 2013. szeptember 27.
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Jegyzőkönyv 6. számú melléklete

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:Tájékoztató Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I.
félévi teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Alsószölnök Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodásának I.
félévi teljesítéséről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbi tájékoztatást adom:
I.
Az Önkormányzat az összesített költségvetéséből 2013. I. félévében
- 41.934 ezer Ft kiadást és
- 44.781 ezer Ft bevételt teljesített.
A kiadások 47,1 %-ra teljesültek, ami összességében kedvező.
A bevételek 50,3 %-ra teljesültek, ami összességében pozitívumként értékelhető.
II. Működési hitel
Az önkormányzat a 2013. év I. félévében működési hitelt nem vett fel.
III. Folyó beruházások, fejlesztések 2013. évben:
Beruházás,
Beruházás
Vállalt önerő
fejlesztés
költségvetési
összege
megnevezése
főösszege
-

Igénybe vett
hitel összege

2013.06.30-ig
teljesített kiadások

-

-

Beruházás
befejezésének
határideje
-

IV. Egyéb felhalmozási kiadások
Megnevezés

Támogatásértékű
felhalmozási
kiadás

Kedvezményezett
fél

Összes
tartozás

2013.06.30-ig
törlesztett
tartozás

2013.07.01jétől fennálló
tartozás

Hitel visszafizetésének
határideje

Csörötnek
Község
Önkormányzata
(Szennyvízberuházás)

2.081.126

0

2.081.126

2013.12.31

V.
A költségvetés egyenlege 3.847 ezer Ft hiány, melynek finanszírozása belső
finanszírozással történt.
VI.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása I. félévi bevételeinek alakulását az előterjesztés
1. sz. melléklete tartalmazza.

VII.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása I. félévi kiadásainak alakulását az előterjesztés
2. sz. melléklete tartalmazza.
VIII.
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása I. félévi bevételeit és kiadásait szakfeladatonként
az előterjesztés 3. sz. melléklete mutatja be
Összefoglalás és következtetés:
Összefoglalva Alsószölnök Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről megállapítható, hogy a kiadások és a bevételek időarányosan alakultak.
A takarékos gazdálkodás eredményeként az Önkormányzat az I. félévben felmerülő
fizetési kötelezettségeinek eleget tett, likvid hitel felvételére nem került sor. Kiemelkedő
fontosságú a fegyelmezett gazdálkodás folytatása és a rendelkezésre álló előirányzatok
maradéktalan betartása a második félévben, különös tekintettel arra, hogy a
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylésére az
önkormányzatnak még nem volt lehetősége.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Alsószölnök Község Önkormányzata
költségvetési gazdálkodásának I. félévi beszámolóját a csatolt mellékletekkel együtt
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés és mellékleteiben foglaltak szerint
megismerte, azt elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Alsószölnök, 2013. szeptember 9.

Monek Zsolt sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk
jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs

Jegyzőkönyv 7. számú melléklete

Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületi ülésére
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kistérségi szinten történő megszervezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. január 1-jén hatályba lépett hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról a települési
önkormányzatoknak kell gondoskodniuk.
2013. év végéig tartó átmeneti időszak során a jelenleg működő közszolgáltatók
átalakulása, továbbá új közszolgáltatók piacra lépése várható.
Nyilatkozattételre kértük fel a körmendi Müllex Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-t arra
vonatkozóan, hogy rendelkezik-e hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel. Bár
megkeresésünkre írásban válasz nem érkezett, a cég képviselője telefonon úgy
nyilatkozott, hogy nincs a birtokukban ilyen engedély.
Jelenleg az önkormányzat nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződéssel, a jogszabályi előírások alapján azonban a korábbi
szolgáltatónak 2013. december 31-ig változatlanul gondoskodnia kell a szolgáltatás
biztosításáról.
Ht. előírja, hogy a települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján
kell biztosítania. A szerződést legkésőbb 2013. december 31-ig kell megkötni.
Gazdasági és hatékonysági okokból is célszerű megoldásnak tűnik, ha Szentgotthárdon és a
környező kistelepüléseken ugyanaz a szolgáltató végezné a szolgáltatást. Ennek
megvalósítása gyakorlatilag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kistérségi szinten
történő megszervezését igényelné. Természetesen ebben az esetben a közbeszerzést
Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak kellene kiírnia.
Racionális megfontolások eredményeként javaslom az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
Határozati javaslat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete célszerűnek és gazdasági
megfontolásokból is indokoltnak tartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kistérségi
szinten történő megszervezését.
Ennek érdekében a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Elnökéhez
indítvánnyal él, egyidejűleg kéri a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kistérségi szinten
történő megszervezése tárgykör napirendre tűzését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Alsószölnök, 2013. szeptember 4.
Monek Zsolt sk.
Polgármester

Jegyzőkönyv 8. számú melléklete

Beiskolázási segélyre jogosultak
Alsószölnök
2013. év
Óvodás gyermekek (3.000,- Ft/fő)
1)

Sömenek László

Fő út 60.

Általános iskolás tanulók (4.500,- Ft/fő)
1)

Babócs Fanni

Barát utca 3.

2)

Domján Benjámin

Malom utca 3.

3)

Kóczán Dominik

Fő út 43.

4)

Kóczán Martina

Fő út 43.

5)

Monek Hanna

Templom utca 12.

6)

Monek Valentina

Templom utca 12.

7)

Mukics Erzsébet

Fő út 70.

8)

Sömenek Éva

Fő út 60.

9)

Sömenek Katalin

Fő út 60.

10) Sömenek Szandra

Fő út 60.

11) Sömenek Johanna

Fő út 60.

Középfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók (4.500,- Ft/fő)
1)

Hendler Zita

Fő út 49.

2)

Hendler Petra

Fő út 49.

3)

Mukics Vivien

Fő út 70.

4)

Sömenek Beáta

Fő út 60.

Felsőfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos tanulók (4.500,- Ft/fő)
1)

Hendler Eszter

Fő út 49.

Alsószölnök, 2013. szeptember 12.
Monek Zsolt sk.
polgármester

