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Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 20-án
megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye:
Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen voltak:
Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Grédlics Istvánné képviselő
Illés József képviselő
Távolmaradt:
Nemes László képviselő- aki távolmaradásának okát előre bejelentette
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az öt megválasztott képviselő-testületi tag közül 4 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. 2012. évi víz- és csatornadíjak meghatározása.
Ea: Császár Tamás polgármester
3. Javaslat a szennyvízszolgáltatás díjához való önkormányzati hozzájárulásra.
Ea: Császár Tamás polgármester
4. Javaslat a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
5. Javaslat Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi
teljesítménykövetelmény alapját képező céljainak meghatározására.
Ea: Császár Tamás polgármester
6. 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.
Megkérdezte, hogy a közmeghallgatáson felmerült lakossági észrevételek következtében
kiküldésre került-e a felhívás az ebtartás szabályaira.
Elmondta, hogy jelenleg a kóbor kutyákon kívül a faluban közlekedő rókák is veszélyeztetik a
lakosság nyugalmát.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző válaszában elmondta, hogy az ebtartók részére
kiküldésre került a figyelemfelhívás az ebtartás szabályainak betartására. A rókák belterületen
való megjelenése kapcsán több szervezet és hatóság együttműködésével lehetne eredményeket
elérni.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2011. (XII.20.) ÖKT 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. 2012. évi víz- és csatornadíjak meghatározása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a VASIVÍZ ZRT által - a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint felajánlott ivóvíz szolgáltatási díjainak figyelembevételével javasolta az önkormányzat víz és
csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendeletének módosítását. A polgármester
elmondta, hogy a RÁBA Víz Szennyvízcsatorna Szolgáltató KFT. nem tett ajánlatot a 2012.
évi csatornaszolgáltatási díjakra vonatkozóan.
Rogán Valéria alpolgármester javasolta, hogy kérjenek árkalkulációt arról, hogy mennyibe
kerülne Alsószölnök és Szakonyfalu községek leválása a jelenlegi szennyvízcsatorna
szolgáltatóról, és tájékoztatót a Rába Víz- és Szennyvízcsatorna Szolgáltató Kft aktuális
pénzügyi helyzetéről.
Illés József képviselő szerint amennyiben amellett dönt a testület, hogy önállóan gondoskodik
a szennyvíztisztításról Alsószölnökkel együtt lenne érdemes leválniuk a jelenlegi
szolgáltatóról. Megoldást a biológiai szennyvíztisztító kialakítása jelenthet, mert ezt támogatja
az állam.

Szukicsné Skaper Mónika körjegyző javasolta, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot
Csörötnek község polgármesterével. Kérje közgyűlés összehívását, melynek keretében
tájékozódhatnak a Szennyvízcsatorna Szolgáltató Kft. pénzügyi helyzetéről és kérjen
árajánlatot a leválás technikai megvalósításának költségeiről. Ezek ismeretében döntsön majd
Alsószölnök és Szakonyfalu Községek Önkormányzata a további lépésekről.
Rövid véleménycserét követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló 13/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Lásd.: 3. sz. melléklet)

3. Javaslat a szennyvízszolgáltatás díjához való önkormányzati hozzájárulásra.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta, hogy a testület hozzon döntést a szennyvízszolgáltatás díjához való hozzájárulással
kapcsolatosan.
A képviselő-testület a szennyvízdíj összegéhez való hozzájárulás mértékéről 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2011. (XII.20.) ÖKT határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2012. január 1-től 2012. február 29-ig a lakossági szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és kezelés díjához 50 Ft/m3 összeggel hozzájárul.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetése ismeretében dönt a támogatás
további biztosításáról.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

4. Javaslat a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapítására.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester javasolta a MÜLLEX Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító
KFT által - a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete szerint - felajánlott szilárd hulladékszállítási díjak
figyelembevételével a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapítását.

Illés József képviselő elmondta, hogy téli időszakban kevésnek bizonyul a havi egy
alkalommal történő szemétszállítás. Javasolta, tegyenek lépéseket arra, hogy legalább a
műanyag palackokat szállítsa el külön a Müllex Kft. Tudomása szerint a Müllex Kft. más
településeken is biztosít erre a célra térítésmentesen gyűjtőzsákokat.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett
kötelező helyi közszolgáltatás díjának megállapításáról
(Lásd.: 6. sz. melléklet)

5. Javaslat Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi
teljesítménykövetelmény alapját képező céljainak meghatározására.
Ea: Császár Tamás polgármester
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta elfogadni Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu
Községek Körjegyzősége 2012. évi Teljesítménykövetelmény alapját képező céljainak
meghatározását.
A napirendi pont keretében tájékoztatta a testületet arról, hogy a szlovének lakta Rábavidéken
közigazgatási egység kialakítása érdekében megküldött levélre a Vas Megyei Kormányhivatal
vezetője azt a választ adta, hogy indítványt tesznek az országgyűlés felé az önkormányzati
törvény módosítása érdekében.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény
normaszövegébe bekerült, hogy ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó
településeken élő nemzetiségeknek a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és
nemzetiségenként eléri a húsz százalékot, valamint a települések összlakosságszáma
meghaladja az 1500 főt, vagy a közös hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma
legalább öt, akkor ezen települési önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos
tartalmú és minősített többséggel elfogadott döntésével, – amennyiben az érintett települések
történelmi, gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik – a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak szerint a
közös önkormányzati hivatalt hozhatnak létre.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2011.(XII.20.) ÖKT határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ alapján Alsószölnök,
Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek 2012. évi
munkateljesítmény értékeléséhez a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célokat az alábbiak szerint elfogadja.

I. Átfogó célkitűzés: Csökkenő anyagi erőforrások mellett a minőségi munkavégzés
biztosítása.
II. Részcélok:
1) A Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai
szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben történő
előkészítése, szakszerű jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazdaságossági
szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi döntés
szakmai megalapozása.
2 ) Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, eljárási határidők betartása.
3) A költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű tájékoztatásnyújtás. Az
önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a takarékossági szempontok
folyamatos érvényesítése.
4) A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele.
5) A hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendeletek
egységes szerkezetbe foglalása.
6) A polgárbarát ügyintézés feltételeinek további javítása, az alkalmazottak szakmai
ismereteinek folyamatos bővítése.
7) Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a
kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával a közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok közzététele, illetve az adatok megismerésének biztosítása.
Felelős: Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Folyamatos

6. Egyebek.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző a napirendi pont keretében az előző testületi ülésén tett
ígéretéhez híven tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a talajterhelési díj befizetésének
jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy talajterhelési díj címén 150.000 Ft bevételt tervezett az
önkormányzat 2011. évi költségvetésében. Ebből 100.002 Ft került befizetésre 2011.
december 2-ig. A VASIVÍZ Zrt. rendelkezésre bocsátotta a vízfogyasztásról szóló kimutatást,
a talajterhelési díj ügyek bevallása felülvizsgálatra kerül. Azok a személyek akik nem tettek
eleget bevallási kötelezettségüknek, ismételten felszólításra kerülnek és 2012. január
hónapban pótolhatják elmaradásukat. Ellenkező esetben az adóhatóság bírságot szabhat ki.
Császár Tamás polgármester megköszönte a testület egész évi tevékenységét, a komoly
hozzáállást. Elmondta, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a Szlovén Kisebbségi Önkormányzat
ismételten felállítja a Betlehemet a templom előtt. Megtartásra került a „Falukarácsony”,
ehhez ajándékba kapja az önkormányzat a karácsonyfát.
A temető karbantartásával kapcsolatosan a polgármester elmondta, hogy a temetőt célszerű
lenne feltérképezni. A sírhelydíjak beszedéséről is egységes álláspontot kellene kialakítani.
Rogán Valéria alpolgármester elmondta, hogy a „Gazdag Temetkezési Vállalat” vezetője
szívesen ad szaktanácsadást a temetővel kapcsolatos döntésekhez.
A régi temetőrészben már nehéz új sírhelyet találni. Meg kell tekinteni, melyik sírhelyre lehet
már újratemetni. Ha az új temetőrészben akarnak temetni, ott is kell kerítést készíteni.

Császár Tamás polgármester a gyermeket vállaló szakonyfalui családok megsegítése
érdekében javasolta megfontolni a gyermek(ek) születését követően a családok egyszeri,
vissza nem térítendő támogatásban való részesítését.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy amennyiben a testület támogatja a
polgármester javaslatát rendeletalkotásra van szükség. A rendeletben kerülnek szabályozásra
a jogosultsági feltételek és a támogatás összege.
A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy közfoglalkoztatás keretében már csak egy
alkalmazottja van az önkormányzatnak. Sajnos nincs lehetőség több személy alkalmazására,
mivel nincs rá anyagi fedezet. Elképzelhető, hogy csak 2012. március 1-jétől lesz ismételten
keret közfoglalkoztatásra.
Elmondta, hogy az óvodai alkalmazottak terén 2012. év elején változás következik be. A
GYES-en lévő óvodapedagógus újra munkába áll. Véleménye szerint az alsószölnöki és a
szakonyfalui óvodában összesen három, nyolc órában alkalmazott óvónő el tudná látni a
gyermekek felügyeletét. Mindkét óvodában 1-1 nyolc órás óvónő lenne, egy óvónő pedig
négy órát az alsószölnöki, 4 órát pedig a szakonyfalui óvodában dolgozna le. Kérte a testület
tagjait vegyék fontolóra javaslatát.
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

