SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 15-én megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember
15-én megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak: Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Nemes László képviselő
Illés József képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tagból mindenki jelen van, az ülés
határozatképes.
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: Császár Tamás polgármester
2. Anyakönyvi szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló
5/2009.(IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
4. Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
5. Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
6. Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartása.
Ea: Császár Tamás polgármester
7. „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitel fedezetének felülvizsgálata.
Ea: Császár Tamás polgármester
8. 7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget
Óvoda korszerűsítése” elnevezésű projekt kapcsán műszaki ellenőr alkalmazása.
Ea: Császár Tamás polgármester
9. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Császár Tamás polgármester
10. Kurta Kocsma nyitvatartási idejével kapcsolatos kérelem elbírálása.
Ea: Császár Tamás polgármester
11. Egyebek

Napirendek tárgyalása
1.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
végzett tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2011. (IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu 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.

Anyakönyvi szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta az önkormányzat anyakönyvi szolgáltatásról szóló rendeletének elfogadását. A
rendelet tervezetét a képviselő-testület tagjai a meghívóval egy időben megkapták.
Kérte a képviselő-testület tagjainak véleményét.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete
anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól
(Lásd: 3.sz. melléklet)

3. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 5/2009.
(IV.30.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 4. 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 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól
szóló 5/2009. (IV.30.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
(Lásd: 5. sz. melléklet)

4. Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.)
számú önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott
rendeletének módosítását.
A polgármester megkérdezte az előterjesztés alapján, hogy kiadási oldalon a személyi juttatás
előirányzata növekedése mit takar.
Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a 352/2010. (XII.30.) Kormányrendelet
szerint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára 31.000 Ft
egyéb központi támogatásban részesült az önkormányzat. Ezáltal kiadási oldalon 24.000 Ft-tal
növekedett a személyi juttatás előirányzata, és 7.000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulék
előirányzata.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Mell.: Lásd. 7. sz. melléklet)

5. Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné pénzügyi főelőadó
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
Nemes László képviselő véleménye szerint időarányosan jól teljesültek a költségvetés
bevételei és kiadásai. Az önkormányzatnak a jövőben is a takarékos gazdálkodásra kell
törekednie.

Császár Tamás polgármester elmondta, hogy bár a gazdálkodás terén néha vannak
fennakadások, takarékos gazdálkodással az évet további hitel felvétele nélkül le lehet zárni.
Csörötnek Község Önkormányzata részére a szennyvízberuházással kapcsolatos 2010. évi
tartozás összegét kérte átutalni.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2011. (IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv 9.
számú mellékletét képező előterjesztés és annak mellékleteiben foglaltak szerint
megismerte, azt elfogadta.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

6.

Ingatlanvagyon-kataszteri adatbázis karbantartása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a képviselő-testület
bízza meg a Dénes-Wilheim Szolgáltató Bt-t
Szakonyfalu Község Önkormányzata
tulajdonában lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri adatbázisának karbantartásával és
a vonatkozó jogszabályok szerinti statisztikák elkészítésével. A cég ajánlata alapján a
megbízási díj összege 40.000 Ft+ÁFA. A megbízás egy hónapos felmondási határidővel
mondható fel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak ingatlanvagyon-kataszteri
adatbázisának karbantartásával és a vonatkozó jogszabályokban előírt statisztikák
elkészítésével megbízza a Dénes-Wilheim Szolgáltató Bt-t (9735 Csepreg, Alkotmány
u. 3.).
A megbízás határozatlan időszakra szól, egy hónapos felmondási határidő kikötésével.
A megbízási díj összege 40.000 Ft+ÁFA.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Császár Tamás polgármester

7.

„Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitel fedezetének felülvizsgálata.
Ea: Császár Tamás polgármester

A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy
az OTP Bank Észak-dunántúli Régió Szombathelyi Igazgatósága az önkormányzat 2011. év
eleji bankszámla váltásakor felülvizsgálta a banknál fennálló MFB forrású kedvezményes
kamatozású „Közkincs Hitelprogramban” nyújtott célhitelének fedezetét. A hitel fedezet
eredetileg az Önkormányzat költségvetése, illetve helyi adóbevétel engedményezése volt,
melyet a költségvetési számla más pénzintézethez történő átvitelével a bank elvesztett. A
pénzintézet kéri, hogy a hitel fedezeteként a Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti épületre
elsőhelyi ingatlanzálogjogot jegyeztethessenek be.
Kérdések, hozzászólások:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző véleménye szerint a Közkincs Hitel Savaria
Takarékszövetkezethez történő áthelyezése nem lett volna célszerű, mivel ott a hitelnyújtás
kondíciói kedvezőtlenebbek az OTP Bank Nyrt-hez viszonyítva.
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával és napirendi ponttal kapcsolatosan
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2011. (IX.15.) sz. képviselő-testületi határozat
1.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/2011. sz.
határozatában az 1-2-06-4700-0103-4 ügyletszámú hitelszerződés III. számú
módosításáról döntött.
A hitel eredeti célja: Szakonyfalu, Fő út 120. sz. alatti Művelődési Ház
épületének felújítása és részleges átalakítása.
A hitel jelenleg fennálló összege: 16.355.819,-Ft.
A hitel végső lejárta: 2025. december 05.
Módosított hitelfedezet: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy a futamidő alatti évek költségvetésében a
felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja.
A hitel fedezete az OTP Bank Nyrt. felhatalmazó levélen alapuló inkasszójoga,
melyet a Savaria Takarékszövetkezet Szentgotthárdi Fiókja 2011. január 11-én
visszaigazolt.
Emellett az Önkormányzat a fennálló hitel fedezetéül felajánlja a tulajdonában
álló Szakonyfalu 259. hrsz.-ú Szakonyfalu, Fő út 120. sz. alatti Művelődési
Ház épületét, melyre a szerződésmódosítást követően az OTP Bank Nyrt.
elsőhelyi jelzálogjog bejegyzésre jogosult.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§ (2) bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
2.
A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az 1. pont
szerinti feltételekkel történő szerződésmódosítás ügyében eljárjon, és a
hitelszerződés módosítást az önkormányzat képviseletében az OTP Bank Nyrtvel megkösse.
Határidő: 2011. 10. 31.
Felelős: Császár Tamás polgármester

8.

7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget
Óvoda korszerűsítése” elnevezésű projekt kapcsán műszaki ellenőr alkalmazása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében javasolta a 7/2011.(III.9.) BM
rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget Óvoda korszerűsítése”
elnevezésű projekt kapcsán műszaki ellenőr alkalmazását.
A pályázat által elnyert összeg 91.761 Ft-al több, mint a kivitelező által tett ajánlat.
Amennyiben a fennmaradó összeget kiegészítenék, megvalósulhatna a projektet felügyelő
műszaki ellenőr alkalmazása. A VÉ-KO Tervező Iroda 170.000 Ft+ÁFA összegért végezné el
a Mesesziget Óvoda 9983 Alsószölnök, Fő út 31. szám alatti épület, és a Mesesziget Óvoda
Tagóvodája 9983 Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti épület külső- és belső felújításának
műszaki ellenőrzését. A műszaki ellenőri díj részeként a projekt keretében lehívható
támogatási összeg 78.020,-Ft (Alsószölnök: 36.520,-Ft, Szakonyfalu: 41.500,-Ft), az
önkormányzatokat terhelő önerő 13.741,-Ft (Alsószölnök: 9,130,-Ft, Szakonyfalu: 4.611,-Ft).
Javasolta, hogy a műszaki ellenőri bruttó díj fennmaradó összegét (120.739,-Ft) Szakonyfalu
Község Önkormányzata 50 %-ban biztosítsa (60.370,-Ft).
Kérdések, hozzászólások:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző javasolta, hogy a testület értsen egyet a polgármester
javaslatával. A szakonyfalui tagóvoda felújítása során födémcserére kerül sor. Fontos, hogy e
részmunka kivitelezése statikai, szerkezetbiztonsági szempontból az előírásoknak
megfelelően valósuljon meg. Megfelelő végzettségű szakember tudja ellenőrizni, hogy a
megvalósítás megfelelő minőségben történt-e meg.
Illés József képviselő megkérdezte miért egyenlő arányban téríti meg Alsószölnök Község
Önkormányzata és Szakonyfalu Község Önkormányzata a műszaki ellenőr munkadíját, hiszen
az alsószölnöki óvoda felújításának költsége nagyobb.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző válaszában elmondta: az előtte szóló képviselőnek igaza
van abban, hogy az alsószölnöki óvodában több munka kerül elvégzésre, azonban a
szakonyfalui tagóvoda födémcseréje indokolja leginkább a műszaki ellenőr alkalmazásának
szükségességét. Ez olyan jellegű építési beruházás, amelynek hibás kivitelezése
veszélyeztetheti a személyi biztonságot.
Rogán Valéria alpolgármester egyetértett a műszaki ellenőr alkalmazásának
szükségességével. A műszaki ellenőr alkalmazásának költségeihez Szakonyfalu Község
Önkormányzata által biztosítandó összege megér annyit, amekkora felelősséggel az
önkormányzat tartozik a beruházásért.
Császár Tamás polgármester szerint az önkormányzatnak felelősségteljes gondolkodással kell
a beruházás megvalósításához hozzáállnia, ezért javasolta a műszaki ellenőr alkalmazását és
az ehhez szükséges önkormányzati hozzájárulás biztosítását. A VÉ-KO Tervező Iroda a
projekt előkészítésében is részt vett, van a feladatra megfelelő jogosultsága, ezért alkalmas a
munka elvégzésére.
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal és a napirendi pont keretében 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

49/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
7/2011.(III.9.) BM rendelet alapján elnyert támogatásból megvalósuló „Mesesziget
Óvoda korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében a Mesesziget Óvoda 9983
Alsószölnök, Fő út 31. szám alatti épület, és a Mesesziget Óvoda Tagóvodája 9983
Szakonyfalu, Fő út 120. szám alatti épület külső- és belső felújításának műszaki
ellenőrzésével megbízásra kerüljön a Vé-Ko Invest Kft. (9970 Szentgotthárd, Árpád
ú. 2/1.) az alábbiak szerint:
1.
A megbízottat a szerződés teljesítéséért 170.000,-Ft+ÁFA díj illeti meg,
melynek
kifizetése két egyenlő részletben 2011. szeptember 30-ig, és
2012. május 31-ig történik meg.
2.
A műszaki ellenőri díj részeként a projekt keretében lehívható támogatási
összeg 78.020,-Ft (Alsószölnök: 36.520,-Ft, Szakonyfalu: 41.500,-Ft), az
önkormányzatokat terhelő önerő 13.741,-Ft (Alsószölnök: 9,130,-Ft,
Szakonyfalu: 4.611,-Ft).
A műszaki ellenőri bruttó díj fennmaradó 120.739,-Ft összegéhez Szakonyfalu
Község Önkormányzata 50 %-al, azaz 60.370,-Ft-tal hozzájárul.
3.
A megbízási szerződést a pályázat gesztor önkormányzatának polgármestere
írja alá.
Határidő: Azonnal
Felelős: Császár Tamás polgármester

9.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének elbírálása.
Ea: Császár Tamás polgármester

Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében ismertette a testület tagjaival az
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmét. A polgármester javasolta az egyesület
támogatását. Elmondta, hogy az egyesület azért is megérdemli az önkormányzat támogatását,
mivel rendezvények lebonyolításánál lehet számítani segítő közreműködésükre.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2011.(IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás iránti kérelmének helyt ad, és részükre
100.000 Ft támogatást biztosít.
A megállapított támogatás kifizetése két egyenlő részletben történik. Az első részlet
kifizetésének határideje: 2011. október 15., a második részlet kifizetésének határideje:
2011. december 31.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

10.

Kurta Kocsma nyitvatartási idejével kapcsolatos kérelem elbírálása.
Ea: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait Csécsényi Zoltán
vállalkozó kérelméről, melyben a helyi Kurta Kocsma nyitvatartási idejének
meghosszabbítását kérte. A nyitvatartási időt a körjegyzőnek kell bejelenteni és ha az nem
ütközik központi és helyi jogszabályi előírásokkal, engedélyezésre kerül.
Mivel a közelmúltban két feljelentés is érkezett csendháborítás miatt, kérte a képviselőtestületet hozzon döntést a benyújtott kérelem kapcsán.
Rövid véleménycserét követően a képviselő-testület

követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2011.(IX.15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte Csécsényi Zoltán vállalkozó a Szakonyfalu-i Kurta Kocsma
nyitvatartási idejének meghosszabbítására vonatkozó kérelmét.
A képviselő-testület a nyitvatartási időt az alábbiak szerint engedélyezi:
Hétfő-Csütörtök:
10 h - 22 h
Péntek-Szombat:
10 h - 23 h
Vasárnap:
9 h – 24 h
A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, hogy nyári időszakban a vendéglő
mögötti kerthelyiséget hasznosítsa vendégfogadás céljából.
Felelős: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

11.

Egyebek.

A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester felkérte a körjegyző asszonyt arra,
hogy ismételten hívja fel a lakosság figyelmét az ebtartás szabályira, mivel a lakosság köréből
sok a panasz a kóbor ebekre.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy a községi önkormányzat állatok
tartásáról alkotott rendeletében lefektetett szabályok betartatása érdekében ismételten
felhívást tesz közzé hirdetmények és szórólapok segítségével.
Illés József képviselő egy másik helyi problémára is rávilágított. Elmondta, hogy sokan nem
tartják be a környezetvédelemről alkotott rendelet előírásait, mivel nem csak az arra kijelölt
napokon égetnek növényi hulladékot. Véleménye szerint megfontolandó a helyi rendelet
előírásainak felülvizsgálata.
Nemes László képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy mivel tavasszal nem került sor
lomtalanításra az ősz folyamán feltétlenül meg kell szervezni.
Császár Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a lomtalanítás megszervezése
érdekében megteszi a szükséges lépéseket. Egyúttal tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy
az önkormányzat és intézményei részére folyamatban van a tűzelő beszerzése.

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

