SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. március 31-én megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak: Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Illés József képviselő
Távolmaradtak: Grédlics Istvánné és Nemes László képviselők, akik távolmaradásuk okát
előre bejelentették
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Petres Norbert falugondnok
Szarka Rozália a Mesesziget Óvoda vezetője
Kernné Csrenkó Ildikó tagóvoda vezető
Vajdáné Gáspár Mária élelmezésvezető
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Pályázat a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatására. (7/2011.(III.9) BM rendelet)
Ea: Császár Tamás polgármester
2/

Mesesziget Óvoda nyári zárása időpontjának meghatározása.
Ea: Császár Tamás polgármester

2/

Szakonyfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
felülvizsgálata.
Ea: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

4/

Szakonyfalu Község Önkormányzata Gazdasági programjának (2010-2014) elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester

5/

A Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 5/2009.
(IV.30.)sz. rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester

6/ Vendégétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata.
Ea: Császár Tamás polgármester

Szabályzatának

7/ Szakonyfalu Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálata Szakmai programjának
módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
8/

Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve.
Ea: Császár Tamás polgármester

9/

Egyebek

Napirendek tárgyalása
1/

Pályázat a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatására. (7/2011.(III.9) BM rendelet)
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz.
melléklet szerinti előterjesztés alapján tájékoztatta a képviselő-testületet a 7/2011. sz. BM
rendelet szerinti pályázati lehetőségről.
A polgármester elmondta, hogy a pályázat által az óvoda födémszerkezetének megújítása, a
radiátor és fűtéscső cseréje, villamosvezetékek cseréje, vizesblokk terjes korszerűsítése,
padlóburkolat készítése, belső falazat vakolása és festése került megtervezésre.
Kérdések, hozzászólások:
Szarka Rozália intézményvezető elmondta azért jöttek el a testületi ülésre, hogy pontos képet
kapjanak arról, mit terveznek megvalósítani a pályázat által. Véleménye szerint a födémcsere
valóban halaszthatatlan, örömmel vennék ha legalább ez a cél megvalósulna. Megköszönte az
önkormányzat hozzáállását, és reméli, hogy sikeres lesz a pályázat.
Kernné Csrenkó Ildikó tagóvoda vezető megkérdezte, hogy bővítésre is sor kerül-e, mivel
szeretnének a tetőtérben kialakítani egy hálóhelyiséget.
Császár Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a tetőtér beépítésére a kultúrház
tetőtere alkalmasabb, mint az óvoda feletti rész. A tetőtér beépítés a távolabbi jövő
célkitűzései között szerepel.
A képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával és a napirendi pont
keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
22/2011. (III.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
I. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló
7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a Mesesziget Óvoda (9983 Alsószölnök, Fő
út 31.) vonatkozásában – beleértve a Mesesziget Óvoda szakonyfalui Tagóvoda
intézményét is –Alsószölnök Község Önkormányzata (mint AlsószölnökSzakonyfalu Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata)
pályázatot nyújtson be azzal, hogy a benyújtandó pályázathoz szükséges

valamennyi saját forrást Alsószölnök Község Önkormányzata biztosítja az
alábbiak szerint:
A pályázat címe: Mesesziget Óvoda korszerűsítése
Igényelt támogatás összege: 19.097.257,-Ft.
Vállalt önerő mértéke: 3.706.270,-Ft.
II. A pályázat keretében a Mesesziget Óvoda szakonyfalui Tagóvodájában
megvalósítandó fejlesztési célok: födémszerkezet megújítása; radiátorok,
fűtéscsövek cseréje; villamosvezetékek cseréje; vizesblokk teljes korszerűsítése;
belső falazat vakolása és festése.
Az igényelt támogatás e fejlesztési célokra eső részösszege: 7.689.923,-Ft.
A Mesesziget Óvoda szakonyfalui Tagóvodája tekintetében e fejlesztési célok
figyelembevételével megállapított önerő minimális mértéke: 854.436,-Ft.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Mesesziget Óvoda
szakonyfalui Tagóvodája tekintetében megállapított önerő összegét (854.436,-Ft)
átadott pénzeszközként Alsószölnök Község Önkormányzata rendelkezésére
bocsátja.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2011. április 01.
Felelős: Császár Tamás polgármester

2/

Mesesziget Óvoda nyári zárása időpontjának meghatározása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében ismertette Szarka Rozália
óvodavezető kérelmét a Mesesziget Óvoda nyári zárásának meghatározása tárgyában.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
23/2011.(III.31) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Mesesziget Óvoda Tagóvodája nyári zárásának időpontját
2011. július 15-től 2011. augusztus 26-ig állapítja meg.
Felelős: Császár Tamás polgármester, Szarka Rozália óvodavezető
Határidő: Értelem szerint

3/ Szakonyfalu Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata.
Ea: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében a meghívóval kiküldött előterjesztés
- mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi - és a rendelettervezet – mely a jegyzőkönyv
3. sz. mellékletét képezi – alapján javasolta Szakonyfalu Község Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatának felülvizsgálatát elvégezni.

Kérdések, hozzászólások:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző a napirendi pont keretében elmondta, hogy a tervezet
nem tartalmaz jegyzőkönyv hitelesítésre való rendelkezést. Amennyiben a képviselő-testület
tagjai szükségesnek tartják, szerepelhet a rendeletben a hitelesítő kijelölés.
Rogán Valéria alpolgármester nem tartotta szükségesnek jegyzőkönyv hitelesítő kijelölését.
A képviselő-testület a tervezet megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
(Lásd: 4. sz. melléklet)
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Szakonyfalu Község Önkormányzata
elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Gazdasági

programjának

(2010-2014)

A napirendi pont keretében a polgármester javasolta a meghívóval egy időben kiküldött
előterjesztés - mely a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi - alapján az önkormányzat
gazdasági programjának elfogadását.
A polgármester elmondta, hogy a gazdasági programot az önkormányzat megalakulását
követő 6 hónapon belül kell elfogadnia a testületnek. A megvalósítandó feladatokat az adott
lehetőségekhez mérten célszerű meghatározni. A tervek szerint a civil szervezetek támogatása
továbbra is kiemelt feladat, azonban az is fontos, hogy maguk a szervezetek is törekedjenek
bevételek előteremtésére.
Kérdések, hozzászólások:
Rogán Valéria alpolgármester javasolta, hogy a gazdasági programba foglalják bele egy
játszótér kialakításának tervét. A megvalósításhoz szükséges pénzösszeg előteremtése
pályázat útján történhet meg.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2011. (III.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat Gazdasági Programját (2010-2014) a jegyzőkönyvhöz
csatolt 6. sz. melléklet alapján elfogadja.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

5/ Javaslat a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
5/2009.(IV.30.) számú rendelet módosítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta a Szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól alkotott 5/2009. (IV.30.) sz. rendelet módosítását.
A polgármester javasolta, hogy háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján a mentális vagy
egészségi szempontból alkalmatlan személyek mentesülhessenek a közfoglalkoztatás alól.
Megkérdezte, hogy a helyi termelőktől vásárol-e az önkormányzati konyha alapanyagokat.
Kérdések, hozzászólások:
Vajdáné Gáspár Mária élelmezésvezető tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy Szakonyfalu
községben a szociális étkezést 4-5 fő veszi igénybe. Elmondta, hogy nagy gondot fordítanak
arra, hogy az élelmiszer alapanyagot mindig a lehető legkedvezőbb áron szerezzék be.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata
4/2011. (IV.05.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formák szabályairól szóló 5/2009.(IV.30.) számú rendelet módosításáról
(Lásd. 8. sz. mellékletet)

6/ Vendégétkeztetés térítési díjának felülvizsgálata.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a testület hozzon
határozatot a vendégétkeztetés térítési díjáról.
Kérdések, hozzászólások:
Illés József képviselő véleménye szerint a térítési díj emelésére feltétlenül szükség van, mivel
az önkormányzat anyagi lehetőségei is végesek. Javasolta, hogy azok a vendégétkezők akik
nem rendelkeznek Szakonyfalu és Alsószölnök települések közigazgatási területén bejelentett
lakó- vagy tartózkodási hellyel, térítsék meg a teljes térítési díjat.
Vajdáné Gáspár Mária élelmezésvezető egyetértett azzal, hogy a térítési díjak emelésére
szükség van. Azt azonban hozzátette, hogy amennyiben nagyon magas lesz a térítési díj,
kevesebb lesz a vendégétkező.
A napirendi pont keretében a képviselő-testület a vendégétkezés térítési díjának változásáról
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

25/2011. (III.31.) sz. határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a vendégétkeztetés térítési díját 2011. május 1-től az alábbiak szerint
állapítja meg:
a/ Szakonyfalu és Alsószölnök települések közigazgatási területén
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és rendszeres
étkezést igénybe vevő személy esetén a vendégétkeztetés térítési díja
610 Ft (bruttó)
b/ Az a./ pont alá nem tartozó vendégétkeztetés esetén (nem rendszeres,
eseti étkezés stb.) a térítési díj összege: 750-Ft (bruttó).
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

7/

Szakonyfalu Község Önkormányzata
programjának módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Falugondnoki

Szolgálata

Szakmai

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta Szakonyfalu Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálata Szakmai Programja
módosításának jóváhagyását.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2011. (III.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szakonyfalu Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgáltatásának
Szakmai Programja módosítását a jegyzőkönyvhöz csatolt 9. sz. melléklet
alapján elfogadja.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

8/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési terve.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 10. sz. melléklet szerinti előterjesztés
alapján javasolta az önkormányzat 2011 évi közbeszerzési tervének elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:

27/2011.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szakonyfalu Község Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervét a
jegyzőkönyv 11. sz. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Császár Tamás polgármester

9/

Egyebek

- A napirendi pont keretében Rogán Valéria alpolgármester elmondta, hogy a község
lakossága kérésére heti egy alkalommal, kedden 19 órától 20 óráig ügyfélfogadást szeretne
tartani az önkormányzat hivatali helyiségében. Kérte, a testületi tagok beleegyezését és a
fogadóóra időpontjának közzétételét.
A képviselő-testület jelenlévő tagjai határozathozatal nélkül elfogadták az alpolgármester
kérését.

- Rogán Valéria alpolgármester tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a szlovéniai Budonci
település elöljárói jelezték, szeretnének Szakonyfalu községgel szorosabb kapcsolatot
létesíteni. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a két község tűzoltó egyesületei együttműködési
megállapodást terveznek kötni. Jelezték, hogy szívesen részt vennének Szakonyfalu község
falunapján pl. főzőversenyen és a programot is tudnák színesíteni iskolai zenekaruk
fellépésével. A tűzoltó egyesületek közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes keretek
között történő aláírására is falunap keretén belül kerülhetne sor.
A képviselő-testület tagjai a kapcsolatfelvétel elől nem zárkóztak el, a szükséges lépések
megtétele előtt egyeztető tárgyalásokat terveznek folytatni.

- Rogán Valéria alpolgármester a napirendi pont keretében tolmácsolta az Egyházközség
kérését, mely szerint a község egyik domboldalán fénykeresztet szeretnének állíttatni és ehhez
kérik az önkormányzat elvi hozzájárulását.
A képviselő-testület a fénykereszt állítása ellen nem emelt kifogást.

- Az alpolgármester javasolta, hogy a temető drótkerítésének cseréjéről gondoskodjon az
önkormányzat, mivel az nagyon rossz állapotban van.
A felvetés részletes megvitatását követően a képviselő-testület határozathozatal nélkül arról
döntött, hogy a temető kerítésének javítását feltétlenül el kell végezni. A munkálatok
megkezdése előtt akár szakember segítségét is igénybe kell venni tanácsadás céljából és a
lakosságot is bele lehet vonni társadalmi munkával.

- Császár Tamás polgármester arról tájékoztatta a testületet, hogy energetikai felmérésre
került sor a községben. A felmérés alapján a szakemberek kalkulációt fognak készíteni arra
vonatkozóan, hogy hogyan lehet az energiával takarékoskodni.
- Szukicsné Skaper Mónika körjegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség nyilatkozatot kér az
önkormányzattól arról, hogy az Önkormányzat helyisége, a Kultúrház és Óvoda
épületegyüttese hőellátását milyen típusú és teljesítményű berendezés biztosítja. A
nyilatkozatra tényállás tisztázása érdekében van szükségük, mivel a Felügyelőségre lakossági
bejelentés érkezett, mely szerint az említett épület kazánjában csomagolóanyag került
elégetésre.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül felhatalmazta a körjegyző asszonyt a nyilatkozat
elkészítésére.
- A képviselő-testület határozathozatal nélkül felkérte Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
asszonyt arra, hogy írásban szólítsa fel Némethné Szirmai Anett és Németh Gábor
Szakonyfalu Fő út 55. szám alatti lakosokat az önkormányzat tulajdonát képező 124. hrsz.-ú
terület eredeti állapotára való visszaállítására. A képviselő-testület 42/2010. (IV.27.) számú
határozatában arról döntött, hogy nevezettek részére bérbe adja a szóban forgó ingatlant,
melyet ők felszántattak. A bérleti szerződés megkötésére - az önkormányzat önhibáján kívül nem került sor, ezért az önkormányzat kéri az ingatlan eredeti állapotában való visszaadását
az önkormányzat részére.

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

K.m.f.

Császár Tamás
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

