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Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án
megtartott közmeghallgatásáról
Az ülés helye:
Művelődési Ház Szakonyfalu
Jelen voltak:
Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Nemes László képviselő
Illés József képviselő
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Petres Norbert falugondnok
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
A lakosság köréből 2 fő.
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy mind az öt megválasztott képviselő-testületi tag jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1. Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester
2. Egyebek

Napirendek tárgyalása
1. Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület egy éve dolgozik a jelenlegi
felállásban. Az önkormányzat a takarékos gazdálkodásra törekszik.
A polgármester a pályázatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtotta:
A pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kísérik. Sajnos a pályázatok túlnyomó
többsége utófinanszírozású. Az önkormányzat a megvalósításhoz szükséges pénzösszeget
szűkös anyagi kereteiből csak hitelfelvétellel tudja előteremteni. A hitelek kamata azonban
plusz kiadást jelent az önkormányzat részére.
A Mesesziget Óvoda Szakonyfalui Tagóvodájának felújítása is pályázat útján elnyert
támogatásból valósult meg. A beruházás olyan pályázat által valósult meg, melynél a
támogatás összegét előre megkapta az önkormányzat.

A munkálatok ideje alatt a gyermekeket a helyi kultúrházban helyezték el. A beruházás
határidőben elkészült, az óvoda jelenleg már az eredeti helyén működik.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Futball Klub is nyújtott be pályázatot az önkormányzat
segítségével. Az elbírálásról visszajelzés még nem érkezett.
2010. évben történt fontosabb események az alábbiak voltak:
Mindenszentek ünnepe előtt az önkormányzat rendbe tetette a temetőt.
Év végén megtartásra került az Idősek Napja.
A helyi vállalkozókkal és a kisebbségi önkormányzatokkal közösen Falukarácsonyt tartottak a
községben.
A község római katolikus temploma felújításra került.
A helyi Futball Klub a megyei labdarúgó bajnokság II. osztályába lépett. A helyi futballpálya
mérete nem felelt meg a magasabb osztály követelményeinek, ezért meg kellett növelni annak
méretét.
2011. évben elvégzett feladatok az alábbiak voltak:
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepélyes keretek között a jól sikerült falunap keretében
együttműködési megállapodást kötött két szlovén település tűzoltó egyesületével.
Mindenszentek Ünnepe előtt a temető kerítésének javítása megtörtént.
A közcélú dolgozók közreműködésével sor került a községben az árkok tisztítására.
Az önkormányzat a lomtalanítási akció keretében 2 db Müllex konténert biztosított a lakosság
részére.
A Mura-Rába Tv projekt keretében megépült összekötő optikai kábel ünnepélyes átadására
Szakonyfalu községben került sor.
Szakonyfaluban került felállításra a megye első fénykeresztje. Köszönet illeti érte a
szervezőket és a megvalósításban résztvevőket.
2011. november 26-án megtartásra került a Idősek Napja, melyre minden 60 éven felüli
szakonyfalui lakos meghívást kapott.
A Falukarácsony rendezvény idén is megtartásra kerül.

2. Egyebek
Sömenek József Szakonyfalu, Fő út 78. szám alatti lakos elmondta, hogy a községben több
kutya szabadon közlekedik. Kérte a körjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy már több alkalommal felhívta a lakosság
figyelmét az ebtartás szabályaira. Kérte a jelenlévőket jelezzék részére kinek a kutyája jár
szabadon, hogy megtehesse a szükséges intézkedéseket.
Sömenek József elmondta, hogy gyakran látja kóborolni Kern Alajos, Ősi László és Grebenár
Ferenc kutyáját a közúton.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző biztosította a felszólalót, hogy a szükséges
intézkedéseket megteszi.

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
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MEGHÍVÓ
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerdán)
18 órai kezdettel a Kultúrházban közmeghallgatással egybekötött ülést tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívom.
Napirend
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamás polgármester
2. Javaslat folyószámlahitel felvételére.
Ea: Császár Tamás polgármester
3. Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
4. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről
szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
5. Beszámoló Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
6. Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Ea: Császár Tamás polgármester, Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
7. 2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester
8. Javaslat az 51/2011. (IX.15.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül
Helyezésére9. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS
19 h-tól közmeghallgatás
10. Tájékoztató Szakonyfalu Község Önkormányzata 2011. évi munkájáról.
Ea: Császár Tamás polgármester
11. Egyebek
Szakonyfalu, 2011. november 24.
Császár Tamás sk.
polgármester

