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Az ülés helye:

Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény könyvtár
helyisége Felsőszölnök

Jelen voltak:
Alsószölnök
Monek Zsolt polgármester
Borbély Tibor alpolgármester
Barabás Attila képviselő
Horváth Zoltán képviselő
Mákos Imre képviselő
Felsőszölnök
Ropos Gábor polgármester
Balogh Péter képviselő
Takács Adrián Donát képviselő
Távolmaradtak: Mizser Ferenc alpolgármester és Hanzsek Viktória képviselő akik
távolmaradásuk okát előre bejelentették
Szakonyfalu
Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Illés József képviselő
Távolmaradt: Nemes László képviselő, akik távolmaradásának okát előre bejelentette
Meghívottak közül jelen voltak:
Lázár Éva Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Felsőszölnök elnöke
Treiberné Doncsecz Ildikó KJKÁIO intézményvezetője
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jkv.vez.
Ropos Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 5 képviselő, Felsőszölnök
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 3 képviselő,
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 4 képviselő
jelen van, majd az ülést megnyitotta.
Ezután előterjesztette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testületek egyhangúlag
változtatás nélkül elfogadtak.

Napirend:
1/ Alsószölnök Község Önkormányzata által - a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján „Rendezvény-infrastruktúra beszerzése” célterületre benyújtott pályázaton elnyert
rendezvénysátor jövőbeni használata.
Ea: Ropos Gábor polgármester, Monek Zsolt polgármester
2/ Egyéb

Napirend tárgyalása
1/ Alsószölnök Község Önkormányzata által - a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet
alapján - „Rendezvény-infrastruktúra beszerzése” célterületre benyújtott pályázaton
elnyert rendezvénysátor jövőbeni használata.
Ea: Ropos Gábor polgármester, Monek Zsolt polgármester
Ropos Gábor polgármester a napirendi pont keretében elmondta: Az együttes ülés
összehívására azért került sor, hogy a „Rendezvény-infrastruktúra beszerzése” célterületre
benyújtott pályázaton elnyert rendezvénysátor jövőbeni használatáról hozzanak döntést a
testületek.
Elmondta, hogy kezdetben arról volt szó, hogy a pályázaton a három község együtt indul. A
polgármester ismertette Felsőszölnök Község Önkormányzata 59/2009.(XI.11.) és
Szakonyfalu Község Önkormányzata 63/2009.(XI.9.) számú – a szóban forgó pályázattal
kapcsolatos - képviselő-testületi határozatában foglaltakat
A polgármester ezt követően átadta a szót Alsószölnök község polgármesterének, hogy a
pályázattal kapcsolatosan tájékoztassa a jelenlévőket.
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy Alsószölnök Község Önkormányzata LEADER
pályázaton 2.660.000 Ft támogatást nyert rendezvénysátor beszerzésére. A sátrat a kivitelező
3.325.000 Ft-ért készítette el, tehát az önrész 665.000 Ft volt.
A sátor 10 m x 24 m nagyságú, korrózióvédelemmel ellátott, acél vázszerkezetű. A
lábmagassága 3 m, a gerincmagasság 4,2 m, 6 db 4 m-es blokkra osztható. A ponyva az
előírásoknak megfelel mind szélterhelés, mind hóterhelés vonatkozásában.
Alsószölnök Község Önkormányzatának határozata szerint a bérleti díj a következőképpen
alakul: kistérségen belül 700 Ft/m2, abban az esetben ha a megrendelő 6 főt biztosít a sátor
állításához és bontásához, akkor a bérlet 600 Ft/m2. Kistérségen kívül 800 Ft/m2, abban az
esetben ha a megrendelő 6 főt biztosít a sátor állátásásához és bontásához, akkor a bérleti díj
700 Ft/m2. Alsószölnök Község Önkormányzata ajánlata Felsőszölnök és Szakonyfalu
Községek Önkormányzata részére az, hogy évi egy alkalommal a kért rendezvényre
ingyenesen biztosítja részükre a sátrat.
Elmondta továbbá, hogy 10 állítást követően a csavarokat, stifteket kötelező cserélni.
Bérbeadás esetén szerződést kötnek a bérlővel, aki az esetlegesen okozott károkat köteles
megtéríti. A könnyebb szállítás és tárolás céljából kalodát készíttettek a sátornak.

Röviden összefoglalta a megvalósult pályázat előéletét is. 2009 őszén vetődött fel egy
kistérségi ülésen az akkori rönöki polgármester részéről az a gondolat, hogy a kistérségnek
szüksége lenne egy rendezvénysátorra. Az ülést követő napon az akkori HVI Iroda vezetője,
Teveli Zita hívta össze a kistérség polgármestereit egy megbeszélésre, mely a LEADER
pályázaton való részvételtől szót. Ezen a tárgyaláson mindössze négy polgármester jelent meg
a kistérségből, ezzel gyakorlatilag megakadt az ügy.
Egy másik alkalommal a LEADER stratégiák kialakításáról volt egy megbeszélés a
szentgotthárdi színház aulájában, ahol a pályázható lehetőségek közé bekerült a
rendezvénysátor beszerzése. Ezen a megbeszélésen Alsószölnök polgármesterén kívül
Csörötnek polgármestere, valamint két alsószölnöki képviselő vett csak részt az
önkormányzati szférából.
2009. decemberében lett beadva a pályázat. A pályázat benyújtását megelőzően
együttműködési megállapodásokat is kötött Alsószölnök Község Önkormányzata a környező
települési és kisebbségi önkormányzatokkal, mivel a beadásnál az első kiírás szerint
pluszpontokat jelentett a megállapodások megléte. A beadási határidő előtt 5 nappal a
pontozási rendszerből kikerült ez a tétel.
A három település vezetésének eredetileg az volt az elképzelése, hogy a beruházás hitel nélkül
kerül megvalósításra és minden önkormányzat a beszerzési ár harmadát állja, s ezzel
gyakorlatilag mindhárom önkormányzat tulajdonosává vált volna a sátornak. Sajnos a
pályázat elbírálása csúszott egy egész szezont. A pozitív elbírálásáról szóló határozatot 2010.
december 29-ém kapta meg az önkormányzat. Ekkor már egyik önkormányzat helyzete sem
hasonlított a korábbiakhoz, ezért hitelből kellett Alsószölnök Község Önkormányzatának
megoldania a beszerzést. A polgármester szerint, Felsőszölnök és Szakonyfalu községek
önkormányzatának tett ajánlat, mely szerint évi egy alkalommal ingyen megkapják a sátrat,
méltányos ajánlat. Véleménye szerint fordított esetben Alsószölnök Község Önkormányzata
megfelelőnek találta volna, ha ilyen ajánlatot kap.
Kérdések, hozzászólások:
Ropos Gábor polgármester elmondta, hogy a pályázat benyújtásakor dilemmát okozott melyik
önkormányzat adja be a pályázatot. A sátor akkor lehetne közös, ha az önrészt egyenlő
arányban állták volna az önkormányzatok.
Alsószölnök Község Önkormányzata ajánlatát, mely szerint Felsőszölnök és Szakonyfalu
Községek Önkormányzata évi egy alkalommal térítésmentesen megkapja a sátrat, kedvezőnek
találta.
Császár Tamás polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy Szakonyfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületében a polgármester és az alpolgármester új tagok. A
2009-ben elfogadott 63/2009. (XI.9.) számú önkormányzati határozatban a testület arról
döntött, hogy projekt partnerként csatlakozik Alsószölnök Község Önkormányzata által
benyújtásra kerülő pályázathoz.
Véleménye szerint a körjegyzőség működési területéhez tartozó községek önkormányzatainak
együtt kell működniük. Azt tartotta volna korrektnek, ha a három önkormányzat közösen adta
volna be a pályázatot, az önerőt is közösen vállalták volna, s ezáltal a sátor közös tulajdonba
került volna. Az önerő előteremtését a másik két társközség bevonásával meg tudták volna
oldani és nem kellett volna teljesen külső szervhez fordulni hitelért. Mivel a főpályázó
Alsószölnök Község Önkormányzata, mindenképpen prioritást élvezne a sátor használatával
kapcsolatosan. Alsószölnök Község részéről felmerülő költségek maximális
figyelembevételével a bérleti díjak hasznából fennmaradó rész kerülhetne megosztásra a
három önkormányzat között.

Mizser Ferenc Felsőszölnök község alpolgármestere megérkezett az ülésre, Felsőszölnök
község Önkormányzata 4 fővel folytatta munkáját.
Monek Zsolt polgármester Császár Tamás polgármester hozzászólására reagálva elmondta,
hogy Alsószölnök Község Önkormányzata nem csak Felsőszölnök és Szakonyfalu Község
Önkormányzatával, hanem a környező települések többi önkormányzatával is megállapodást
kötött. Ilyen alapon ők is követelhetnék, hogy a sátor önerejéhez való hozzájárulás ellenében
tulajdonjoggal rendelkezzenek.
A pályázat összeállítását Alsószölnök Község Önkormányzata egyedül végezte el, az önerőt
egyedül állta. A sátor elkészíttetése, a tárolás, a szállítás összehangolása örökös gondot jelent
számukra. Amennyiben a másik két önkormányzat közül valamelyik úgy gondolja, hogy ezt
felvállalja, szívesen átadják a sátrat.
Véleménye szerint Alsószölnök ajánlata az évi egy alkalommal történő díjmentes
igénybevételre méltányosnak tekinthető.
Rogán Valéria Szakonyfalu község alpolgármestere elmondta, hogy a pályázat benyújtásáról a
három önkormányzat együtt döntött. Véleménye szerint amennyiben kérték volna, az
önrészhez is hozzájárult volna Szakonyfalu és Felsőszölnök Község Önkormányzata. A
szállításba és a sátor felállításába is bevonható lenne a másik két falu, hiszen minden faluban
van falugondnoki autó és közcélú dolgozók.
A felmerülő költségek valamilyen módon biztosan kiszámíthatók, s így a haszonból való
részesedés mértékében is meg lehetne állapodni. Kb 10 alkalom bérbeadás összegéből
megtérülne az önerő. A három községnek mindenben együtt kell működnie. Megkérdezte
amennyiben Szakonyfalu Község Önkormányzata lett volna a pályázat nyertese, és ők hoztak
volna az alsószölnöki önkormányzathoz hasonló döntést, Alsószölnök Község
Önkormányzata akkor is egyetértett volna a döntéssel?
Illés József képviselő egyetértett az előtte szólóval. Ő is azt tartotta volna méltányosnak, ha a
másik két önkormányzat is be lett volna vonva a pályázatba. Természetesen ez azt jelenti,
hogy az önrészt is előteremtették volna.
Monek Zsolt polgármester szerint a bérbeadással járó koordinálás rengeteg gonddal jár.
Lehet, hogy a pályázat benyújtása előtt a másik két önkormányzattal többször kellett volna
egyeztetni, de ez időhiány miatt nem volt megvalósítható.
Mákos Imre képviselő véleménye szerint a sátrat leginkább a nyári időszakban lehet
hasznosítani. Mivel a sátrat Alsószölnök Község Önkormányzata működési területén
tevékenykedő kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek évi két alkalommal,
Felsőszölnök és Szakonyfalu Községek Önkormányzatai évi egy-egy alkalommal
térítésmentesen megkapják szinte az egész nyári időszak ezzel ki is töltődik. Nem sok olyan
alkalom marad amikor bérleti díjért adhatják ki a sátrat.
Hanzsek Viktória képviselő megérkezett az ülésre, Felsőszölnök Község Önkormányzata
5 fővel folytatta munkáját.
Mizser Ferenc képviselő nehezményezte, hogy Alsószölnök Község Önkormányzata nem
vette figyelembe Felsőszölnök Község Önkormányzata 59/2009. (XI.11.) számú
határozatában foglaltakat.

Monek Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy a felsőszölnöki testület döntése nem
jelent kötelezettséget az alsószölnöki testület részére.
Az alsószölnöki önkormányzat többször ülésezett a sátor ügyében, hogy optimális döntést
tudjanak hozni.
Lázár Éva a felsőszölnöki Szlovén Kisebbségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a
kisebbségi önkormányzatok annyira kevés állami támogatásban részesülnek, hogy a
megállapított bérleti díjat nem tudnák megfizetni. Véleménye szerint a civil szervezetek
szintén nem tudnák előteremteni a bérleti díj összegét.
Ropos Gábor polgármester javasolta, hogy szeptember végéig a testületek várjanak a sátorral
kapcsolatos döntéssel. Az addig szerzett tapasztalatok, bevételek-költségek ismeretében
térjenek vissza a témára.
Császár Tamás polgármester egyetértett azzal, hogy ősszel térjenek vissza a napirendre. Azt
azonban hozzátette, hogy Szakonyfalu Község Önkormányzata akkor is ragaszkodni fog az
1/3-1/3-1/3 tulajdoni arányhoz.
Monek Zsolt polgármester ígéretet tett arra, hogy a mai ülésen megismert álláspontok
figyelembevételével Alsószölnök Község Önkormányzata a lehető legrövidebb időn belül
ismételten tárgyal a sátor hasznosításáról.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
46/2011.(VI.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtott támogatásból Alsószölnök Község Önkormányzata által készíttetett
rendezvénysátor bérbeadásából származó – a tárolási, szállítási, állítási és
bontási költségek levonása után megmaradó – bevételnek 1/3-ad részére igényt
tart.
Az önkormányzat vállalja a pályázathoz szükséges önerő összege 1/3-ad
részének biztosítását, és kéri a sátor évenkénti egy alkalommal – előre
egyeztetett időpontban - történő ingyenes rendelkezésre bocsátását.
Felelős: Ropos Gábor polgármester
Határidő: Azonnal
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
41/2011.(VI.14.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
nyújtott támogatásból Alsószölnök Község Önkormányzata által készíttetett
rendezvénysátor bérbeadásából származó – a tárolási, szállítási, állítási és

bontási költségek levonása után megmaradó – bevételnek 1/3-ad részére igényt
tart.
Az önkormányzat vállalja a pályázathoz szükséges önerő összege 1/3-ad
részének biztosítását, és kéri a sátor évenkénti egy alkalommal – előre
egyeztetett időpontban - történő ingyenes rendelkezésre bocsátását.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

Több napirendi pont nem volt.
Ropos Gábor polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.
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