SZAKONYFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. ÉVI
HATÁROZATAI

Szakonyfalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 1/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót – mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi – tudomásul
veszi.
Felelős: Rogán Valéria polgármester, Szukicsné Skaper Mónika
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 2/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást felülvizsgálta, a megállapodás módosítását
nem kezdeményezi, így azt változatlanul hatályban tartja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester, Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Határidő: értelem szerint

-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 3/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata
1/ Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsószölnöki Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege: 44.997.334,- Ft
Kiadások főösszege: 44.997.334,- Ft
A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:
Személyi juttatások: 29.842.690,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék: 6.705.814,- Ft
Dologi kiadások: 7.795.830,- Ft
Beruházások: 653.000,- Ft
2/ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 4.
melléklete szerinti tartalommal kerüljenek beépítésre Alsószölnök Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési rendeletébe.
Felelős: Rogán Valéria polgármester, Szukicsné Skaper Mónika jegyző
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Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 4/2018. (II.12.) képviselő-testületi határozata
1/ Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsószölnöki Közös
Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege: 46.609.265,- Ft
Kiadások főösszege: 46.609.265,- Ft
A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:
Személyi juttatások: 31.940.690,- Ft
Munkaadókat terhelő járulék: 6.428.000,- Ft
Dologi kiadások: 7.986.575,- Ft
Beruházások: 254.000,- Ft
2/ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 5.
melléklete szerinti tartalommal kerüljenek beépítésre Alsószölnök Község Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendeletébe.
Felelős: Rogán Valéria polgármester, Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
5/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
6/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete -a jegyzőkönyv 4. melléklete szerintelfogadja Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervét.
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Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettsége alapján az alábbiak szerint határozza meg az
önkormányzat 2019-2021. évekre vonatkozó középtávú tervét.
1. Saját bevételek:
Az önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott
jogszabály - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól
szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a - szerinti saját bevételei:
ezer Ft-ban
Bevétel összege
Saját bevételek

2019.
év

2020.
év

2021.
év

összesen

a) Helyi adóból és települési adóból származó
bevétel
b)
Önkormányzati
vagyon
és
az
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog
értékesítéséből és hasznosításából származó
bevétel
c) Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel

2830

2830

2830

8490

2449

2449

2449

7347

0

0

0

0

d) Tárgyi eszköz és az immateriális jószág,
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

e) Bírság, pótlék, díjbevétel
f) Kezesség-, illetve garanciavállalással
kapcsolatos megtérülés

0
0

0
0

0
0

0
0

5279
2640

5279
2640

5279
2640

15837
7920

Saját bevételek összesen
Saját bevételek 50 %-a

2. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből
fennálló kötelezettségei:
ezer Ft-ban
Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot

Kötelezettség összege
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keletkeztető ügyletek
a) Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a
folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés
napjáig, és annak aktuális tőketartozása
b) A számvitelről szóló törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a
forgalomba hozatal napjától a beváltás
napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak
vételára
c) Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a
beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott
kötelezettséggel megegyező, kamatot nem
tartalmazó értéke
d) Szt szerint pénzügyi lízing lízingbevevői
félként történő megkötése a lízing futamideje
alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész
hátralévő összege
e) Visszavásárlási kötelezettség kikötésével
megkötött adásvételi szerződés eladói félként
történő megkötése -ideértve az Szt szerinti
valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a
visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási
ár
f) Szerződésben kapott, legalább 365 nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és
a még ki nem fizetett ellenérték
g)
Hitelintézetek
által,
származékos
műveletek különbözeteként az Államadósság
Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti
betétek és azok összege
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:
Adósságot keletkeztető ügyletből származó
fizetési kötelezettségre igénybe vehető saját
bevétel

2019
év
0

2020
év
0

2021
év
0

összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
8/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
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Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. 35. §-a figyelembevételével Szakonyfalu községben működő helyi választási
bizottságba az alábbi új tagokat/póttagokat választja meg:
1. Sömenekné Dezső Éva
2. Kovács György
3. Gáspár Alexandra
4. Kozár Mária Magdolna

Szakonyfalu, Fő út 28.
Szakonyfalu, Fő út 63.
Szakonyfalu, Fő út 52/A.
Szakonyfalu, Fő út 123.

tag
tag
póttag
póttag

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018. évi országgyűlési képviselők választásán a
Helyi Választási Bizottság feladat- és hatáskörét az alábbi 5 tagú HVB gyakorolja:
1. Vajdáné Domiter Erzsébet
2. Nemesné Domiter Andrea
3. Stájer Istvánné
4. Sömenekné Dezső Éva
5. Kovács György
6. Gáspár Alexandra
7. Kozár Mária Magdolna

Szakonyfalu, Fő út 119.
Szakonyfalu, Fő út 40.
Szakonyfalu, Fő út 71.
Szakonyfalu, Fő út 28.
Szakonyfalu, Fő út 63.
Szakonyfalu, Fő út 52/A.
Szakonyfalu, Fő út 123.

tag
tag
tag
tag
tag
póttag
póttag

Határidő: azonnal
Felelős: Szukicsné Skaper Mónika jegyző
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos
Alapítványt a szentgotthárdi Mentőállomás mentéstechnikai
eszközeinek
20.000,- Ft-tal támogatja.

Mentőszolgálat
megvásárlásához

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
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Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Őrségi Vízrendezési és
Talajvédelmi Társulat részére –forráshiány miatt- 2018. évre önkéntes támogatást nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2018. (II.15.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
jegyzőkönyv 13. mellékletét képező Gyermek közétkeztetési szolgáltatási szerződés 1. számú
módosítása aláírására az Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulással.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2018. (IV.12.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti kiírás alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a c, pontra: belterületi utak, járdák
felújítása.
Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján Szakonyfalu esetében a
fejlesztési költség 85%-a.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tervezett beruházás összege 15.840.329, -Ft.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztési költség 15%-a, azaz 2.376.050,- Ft mint
önrész az önkormányzat rendelkezésére áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2018. (IV.12.) képviselő-testületi határozat
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Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet
II. 4. a) pontja szerinti kiírás alapján pályázatot nyújt be Közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, azon belül Kultúrház belső termének kifestésére, hátsó terasz befedésére, színpadi
világításra és hangtechnikai berendezésre.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a tervezett beruházás összege 2.478.530,-Ft.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fejlesztési költség 10%-a, azaz 247.853,- Ft mint
önrész az önkormányzat rendelkezésére áll.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 29.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
14/2018. (IV.12.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7 pont és 1.10 pontja alapján
rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzatokért felelős
miniszterhez és az államháztartásért felelős miniszterhez.
A Képviselő-testület a rendkívüli költségvetési támogatást a települési önkormányzat
működőképességének megőrzéséhez, feladatainak ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához
kéri.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
15/2018. (IV.12.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Szakonyfalu
Község
Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét – a jegyzőkönyv 6. melléklete szerint –
elfogadja.
7

Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
16/2018. (IV.12.) képviselő-testületi határozat
1. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet
alapján vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
2. A 2018. 03. 10-én és 11-én bekövetkezett hirtelen hóolvadás hatására megrongálódott a 34/1
és a 250 hrsz-ú önkormányzati utak felülete.
3. A káreseménnyel érintett ingatlanok Szakonyfalu Község Önkormányzata tulajdonát képezik.
4. Szakonyfalu Község Önkormányzata a támogatási igényt a rendkívüli időjárással
összefüggésben a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető körülmények megszüntetése
kapcsán (úthelyreállítás) felmerült többletkiadások részbeni támogatására nyújtja be.
5. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete saját erejéből – részben vagy
egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
6. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a károsodott ingatlanoknak
a költséghatékonyság és megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
7. A védekezés és a károk helyreállításának összköltsége 5.868.264,- Ft, melyből az
önkormányzat 586.827,- Ft önerőt tud biztosítani.
8. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. április 24.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
17/2018. (V.3.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szolgáltatás magas fajlagos költsége
miatt Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak
szerint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására meghirdetett pályázaton részt kíván
venni.
A képviselő-testület felhatalmazza Alsószölnök Község Önkormányzatát a pályázat
benyújtására.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Önkormányzat a pályázati feltételeknek megfelel.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati feltételek igazolását
szolgáló nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
18/2018. (V.3.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 8/2018. (V.3.) ASZÖT határozatát, a
Mesesziget Óvoda (székhely: 9983 Alsószölnök, Fő út 31., telephely: 9983 Szakonyfalu, Fő út
120.) 2018. augusztus 31. napjával történő megszüntetésével egyetért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény megszűnésével együtt járó
feladatok és intézkedések megtételére.
Határidő: 2018.08.31.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
19/2018. (V.3.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a
jegyzőkönyv 3. mellékletét képező, a Mesesziget Óvoda Tagóvodája fenntartói jogának
átadásáról és vagyonkezelésbe adásáról szóló megállapodás tervezetét.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
20/2018. (V.3.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás 10/2018. (V.3.) ASZÖT határozatát, a
Mesesziget Óvoda (székhely: 9983 Alsószölnök, Fő út 31., telephely: 9983 Szakonyfalu, Fő út
120.) Megszüntető okiratának tartalmával egyetért.
Határidő: értelem szerint
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Felelős: Képviselő-testület
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
23/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyvhöz csatolt 6. melléklet
szerint Szakonyfalu Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a jegyzőkönyv 7.
mellékletét képező, az Alsószölnök – Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó
Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló Megállapodás tervezetét, annak tartalmával
egyetért.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
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Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács József 9970 Szentgotthárd,
Tótfalusi u. 209. szám alatti lakos Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: rendelet)
módosítására irányuló kérelmét megismerte.
A képviselő-testület a használatbavételi eljárás lezárásához szükséges –központi építési
előírásoknak megfelelő- rendeletmódosításhoz elvi hozzájárulást biztosít.
A képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a módosítási eljárás
lefolytatásának feltétele egy háromoldalú (Kérelmező - Felelős tervező - Önkormányzat)
megállapodás létrejötte.
A megállapodásban rögzítésre kerül a tervezői munkadíj összege, továbbá az, hogy a tervezői
munka megrendelője az önkormányzat, a költségviselő fél pedig a kérelmező lesz.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztető tárgyalások
lefolytatására, a háromoldalú megállapodás aláírására.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20.000,- Ft-tal támogatja a
MEDICOPTER Alapítványt életmentő eszközök megvásárlásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
28/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 87/2016.
(X.25.) képviselő-testületi határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
--------------------------------------------------------------
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A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Szlovén Önkormányzat
által egyeztetésre bocsátott, a jegyzőkönyv 10. mellékletét képező „Vagyonkezelési szerződés”t megismerte, annak tartalmát elfogadja.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Vagyonkezelési szerződés” aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Partnerségi
Egyeztetési Szabályzatot tartalmazó 52/2017. (VII.11.) képviselő-testületi határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
--------------------------------------------------------------

Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 31/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ
beszámolóját a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató
szolgálat 2017. évi működéséről – a jegyzőkönyv 3. mellékletét képező előterjesztés alapján –
elfogadja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------12

Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 32/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szentgotthárdi rendőrőrs
közbiztonsági helyzetről szóló 2017. évi beszámolóját – a jegyzőkönyv 4. mellékletét képező
előterjesztés alapján – elfogadja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 33/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Család- és Gyermekjóléti Központ
beszámolóját a 2017. évi tevékenységéről – a jegyzőkönyv 5. mellékletét képező előterjesztés
alapján – elfogadja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
--------------------------------------------------------------

Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 34/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi helyi adókról szóló
beszámolóját – a jegyzőkönyv 6. melléklete alapján – elfogadja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 35/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozata
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Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Morrow Medical Zrt. Szentgotthárd
Központi orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját – a jegyzőkönyv 9.
mellékletét képező előterjesztés alapján – elfogadja.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata 36/2018. (V.29.) képviselő-testületi határozata
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót – mely a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi – tudomásul
veszi.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
37/2018. (VI.22.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szakonyfalu Község étkeztetés
alapszolgáltatására vonatkozó szakmai programja első számú módosításának tartalmát a
jegyzőkönyvhöz csatolt 3. melléklet szerint megismerte, a módosításokat elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2018. (VII.17.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat részére a
gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló
1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat alapján nyújtott 1.296.000,- Forint összegű költségvetési
támogatás elosztásának módját és a támogatási összeg lakossághoz történő eljuttatásának
feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg.
1. 12.000 forint összegű egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásra jogosult minden, a
település közigazgatási területén található lakott ingatlanra tekintettel egy fő.
2. A támogatás iránti igényt az önkormányzat által erre a célra rendszeresített adatlap
kitöltésével és visszajuttatásával kell benyújtani.
3. A támogatás megállapításáról a polgármester átruházott önkormányzati hatáskörben dönt.
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4. A támogatás az igénylő választása szerint bankszámlára történő átutalással vagy postai
kifizetéssel történik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: kifizetés végső határideje 2018. szeptember 30.
Felelős: Rogán Valéria polgármester, Szukicsné Skaper Mónika jegyző
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2018. (VII.17.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igényt nyújt be a Belügyminiszterhez.
Igénylés mértéke: 28 erdei m3 kemény lombos tűzifa.
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az 1000,- Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű saját forrást
(önrészt) biztosítja.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester, Szukicsné Skaper Mónika jegyző
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2018. (VII.17.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
jegyzőkönyv 5. mellékletét képező, a Gazdag Temetkezési Kft. által készített szakmai- és
pénzügyi beszámolót az önkormányzati temető 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2018. (VII.17.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002
azonosító számon regisztrált „Háziorvosi rendelők felújítása Alsószölnökön és Szakonyfaluban”
15

című pályázat keretében a szakonyfalui háziorvosi rendelő felújítása vonatkozásában kiírt
közbeszerzési eljárásban megállapította, hogy:
-

-

az eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot a VARGA BAU
CSÖRÖTNEK Kft. (9962 Csörötnek, Vasúti út 15.) ajánlattevő nyújtotta be nettó
21 318 070,- Ft (bruttó: 27 073 948,9,- Ft) ajánlati árral.
az eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat ajánlati ára meghaladja a
bontáskor ismertetett rendelkezésre álló anyagi fedezet (nettó 12.417.000,- Ft) összegét.

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét nettó 12.417.000,- Ft-ról nettó 21.318.070,- Ftra emeli, így nyertes ajánlattevőnek a VARGA BAU CSÖRÖTNEK Kft.-t (9962
Csörötnek, Vasúti út 15.) nevezi meg.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
VARGA BAU CSÖRÖTNEK Kft. képviselőjével való szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2018. (VII.17.) képviselő-testületi határozat
I. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra (2019-2033) gördülő fejlesztési
tervet kell készítenie az ellátásért felelős Önkormányzatnak.
II. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében elfogadja a VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető által készített
Gördülő fejlesztési tervet (Felújítási, pótlási, valamint beruházási terv) az S051 jelű
Alsószölnök szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer vonatkozásában.
III. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy aláírásával erősítse meg a VASIVÍZ ZRt-t abban, hogy a Gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az önkormányzat érdekét.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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43/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
44/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
45/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
I. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra (2019-2033) gördülő fejlesztési
tervet kell készítenie az ellátásért felelős Önkormányzatnak.
II. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében elfogadja a VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető által készített
Gördülő fejlesztési tervet (Felújítási, pótlási, valamint beruházási terv) a V049 jelű
Szentgotthárd ivóvízellátási rendszer vonatkozásában.
III. Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy aláírásával erősítse meg a VASIVÍZ ZRt-t abban, hogy a Gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az önkormányzat érdekét.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
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Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
jegyzőkönyvhöz csatolt 10. melléklet szerint a Vas Megyei Kormányhivatal jelentését a jegyzői
gyámhatósági feladatok 2018. évi komplex ellenőrzésének megállapításairól.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
47/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a jegyzőkönyv 11.
mellékletét képező Megállapodás tervezetét a térítésmentes víziközmű vagyon átadásáról,
egyben felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására a VASIVÍZ ZRt.
képviselőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
--------------------------------------------------------------

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
48/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 1.10 pontja alapján rendkívüli
önkormányzati támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzatokért felelős miniszterhez és az
államháztartásért felelős miniszterhez.
A képviselő-testület a rendkívüli költségvetési támogatást a települési önkormányzat
működőképességének megőrzéséhez, feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárításához
igényli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
49/2018. (IX.25.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a jegyzőkönyv 12.
mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezetét „Alsószölnök-Szakonyfalu nyomóvezeték
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szállítási kapacitásának felülvizsgálatához és cseréjéhez kapcsolódó tervezés” tárgyú munka
elvégzésére, egyben felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására a
VASIVÍZ ZRt. képviselőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
50/2018. (XI.5.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

--------------------------------------------------------------

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
51/2018. (XI.5.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsószölnök-Szakonyfalu
Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás és a Mesesziget Óvoda költségvetési
szerve (továbbiakban: társulás) 2018. évi zárszámadásáról az alábbi határozatot alkotja.
I. A társulás 2018. évi költségvetésének teljesítése
1.1 A társulás 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Bevételek főösszege

32 045 412

21 957 120

21 957 120

Kiadások főösszege

32 045 412

21 957 120

21 957 120

Ft-ban
Teljesítés
%-a
100,0
100,0

1.2 A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 327.278 forint hiány,
b) felhalmozási cél szerint 0 forint hiány.
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1.3 A társulás 1.2 pont a) alpontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja
az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozáson belül:
aa) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 327.278 forint,
aaa) működési célú 327.278 forint
aab) felhalmozási célú 0 forint.
1.4 A társulás költségvetési bevételi, kiadási előirányzatának teljesítését – működési bevételek
és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok
és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 2018. évi zárszámadási
határozat (továbbiakban: határozat) 1/a, 1/b, 1/c melléklete tartalmazza.
1.5 A társulás 2018. évi költségvetésében beruházás, felújítás tervezésére, illetve
megvalósítására nem került sor.
1.6. A társulás költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 Ft, a fel nem használt
céltartalék 0 Ft.
2. A társulás 2018. évi költségvetésében Európai Uniós projekt tervezésére, illetve
megvalósítására nem került sor.
3. A költségvetési évben a társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt a társulás nem határozott meg.
4. A társulás teljesített létszámát a határozat 2. melléklete tartalmazza.
5. A társulás maradvány kimutatását a határozat 3. melléklet tartalmazza.
6. A társulás eredmény kimutatását a határozat 4. melléklete tartalmazza.
7. A társulás környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett
bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.
Felelős: Rogán Valéria polgármester
Határidő: azonnal
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1/a. melléklet az 51/2018. (XI.5.) határozathoz
A Mesesziget Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
Ft-ban
Bevételek

2018. év
Módosított

Eredeti
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

Kiadások
Teljesítés

0

0

Személyi juttatások

0

0

0

Működési bevételek
Működési célú átvett
pénzeszközök

107569
0

116509
50000

116509
50000

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési költségvetés
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés
Maradvány igénybevétele

107569
0

166509
0

166509
0

Egyéb működési célú kiadások
Működési költségvetés
Beruházások

0
0

0
0

0
0

0
313318

0
313318

0
313318

31400525

21258454

21258454

0

0

0

31713843
31821412

21571772
21738281

21571772
21738281

31821412
0
0

21738281
0
0

21738281
0
0

Államháztartáson belüli
megelőlegezés
Finanszírozási bevételek
Mindösszesen:
Ebből:
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

Módosított

Eredeti

0

Intézményfinanszírozás

2018. év
Teljesítés

20810835

14018687

14018687

4140000

2822544

2822544

6870577
0

4897050
0

4897050
0

0
31821412
0

0
21738281
0

0
21738281
0

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

0
0

0
0

0
0

Felhalmozási költségvetés
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
Intézményfinanszírozás

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel
törlesztése
Finanszírozási kiadások
Mindösszesen:
Ebből:
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

0

0

0

0
31821412

0
21738281

0
21738281

31821412
0
0

21738281
0
0

21738281
0
0
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1/b. melléklet az 51/2018. (XI.5.) határozathoz
Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2018. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
Ft-ban
Bevételek

2018. év
Módosított

Eredeti
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

Kiadások
Teljesítés

21463333

21463333

0

0

0

0
0

0
0

0
0

Működési költségvetés
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés
Maradvány igénybevétele

31610565
0

21463333
0

21463333
0

0
0

0
0

0
0

0
13960

0
13960

0
13960

Intézményfinanszírozás
Finanszírozási bevételek
Mindösszesen:
Ebből:
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

0
13960
31624525

0
13960
21477293

0
13960
21477293

31624525
0

21477293
0

21477293
0

0

0

0

Államigazgatási feladatok

Módosított

Eredeti

31610565

Működési bevételek
Működési célú átvett
pénzeszközök

2018. év
Teljesítés

Személyi juttatások

0

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

24000
0

18839
0

18839
0

200000
224000
0

200000
218839
0

200000
218839
0

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

0
0

0
0

0
0

Felhalmozási költségvetés
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
Intézményfinanszírozás
Finanszírozási kiadások
Mindösszesen:
Ebből:
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok

0
0

0
0

0
0

31400525
31400525
31624525

21258454
21258454
21477293

21258454
21258454
21477293

31624525
0

21477293
0

21477293
0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások
Működési költségvetés
Beruházások

Államigazgatási feladatok
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1/c. melléklet az 51/2018. (XI.5.) határozathoz
Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Társulás összesített 2018. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése
Ft-ban
Bevételek

2018. év
Módosított

Eredeti
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

Kiadások
Teljesítés

21463333

21463333

0

0

0

107569
0

116509
50000

116509
50000

31718134
0

21629842
0

21629842
0

0
0

0
0

0
0

0
327278

0
327278

0
327278

Intézményfinanszírozás

0

0

0

Államháztartáson belüli
megelőlegezés
Finanszírozási bevételek
Mindösszesen:
Ebből:
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

0

0

0

327278
32045412

327278
21957120

327278
21957120

32045412
0
0

21957120
0
0

21957120
0
0

Működési költségvetés
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés
Maradvány igénybevétele

Módosított

Eredeti

31610565

Működési bevételek
Működési célú átvett
pénzeszközök

2018. év

Személyi juttatások

Teljesítés

20810835

14018687

14018687

4140000

2822544

2822544

6894577
0

4915889
0

4915889
0

200000
32045412
0

200000
21957120
0

200000
21957120
0

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

0
0

0
0

0
0

Felhalmozási költségvetés
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
Intézményfinanszírozás

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Támogatásmegelőző hitel
törlesztése
Finanszírozási kiadások
Mindösszesen:
Ebből:
Kötelező feladatok
Önként vállalt feladatok
Államigazgatási feladatok

0

0

0

0
32045412

0
21957120

0
21957120

32045412
0
0

21957120
0
0

21957120
0
0

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Működési költségvetés
Beruházások
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2. melléklet az 51/2018. (XI.5.) határozathoz
A társulás 2018. évi létszám előirányzatnak teljesítése
fő
Megnevezés

ASZÖT

Mesesziget Óvoda

Közalkalmazottak
létszáma
Munka törvénykönyve
alapján
foglalkoztatottak
létszáma
Közfoglalkoztatottak
létszáma
Teljes munkaidőben
foglalkoztatottak
összesen:
Megbízási díj
keretében
foglalkoztatottak
Külső
munkavállalók
összesen:

0

6

Létszám
mindösszesen
6

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

1

1

0

1

1

3. melléklet az 51/2018. (XI.5.) határozathoz

Sorszám
1
2
3
4
5
6

A társulás 2018. évi maradványa
Ft-ban
Megnevezés
2017. év
Alaptevékenység maradványa
327278
Vállalkozási tevékenység maradványa
0
Összes maradvány
327278
Alaptevékenység szabad maradványa
327278
ebből: a Mesesziget Óvoda szabad maradványa
313318
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt
0
maradványa

2018.év
0
0
0
0
0
0
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4. melléklet az 51/2018. (XI.5.) határozathoz
A társulás 2018. évi eredmény kimutatása
Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

1

Közhatalmi eredményszemléletű
bevételek
Eszközök és szolgáltatások értékesítése
nettó eredményszemléletű bevételei
Tevékenység egyéb nettó
eredményszemléletű bevételei
Tevékenység nettó eredményszemléletű
bevétele (=1+2+3)
Központi működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei
Egyéb működési célú támogatások
eredményszemléletű bevételei
Felhalmozási célú támogatások
eredményszemléletű bevételei
Különféle egyéb eredményszemléletű
bevételek
Egyéb eredményszemléletű bevételek
(=5+6+7+8)
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Eladott szolgáltatások értéke
Anyagjellegű ráfordítások
(=10+11+12)
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások
(=14+15+16)
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
A) TEVÉKENYSÉGEK
EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19)
Kapott (járó) kamatok
Pénzügyi műveletek
eredményszemléletű bevételei (=21)
Fizetendő kamatok és kamatjellegű
ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK
EREDMÉNYE (=22-24)
C) MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY (=20-/+25)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ASZÖT
2017. év

Mesesziget Óvoda

2018. év

2017. év

2018. év

0

0

0

0

0

0

205865

104645

0

0

0

0

0

0

205865

104645

0

0

34033315

21463333

193925

50000

0

0

78430

0

0

0

1

11864

34033315

21463333

0
23039
0

0
18839
0

978878
4980768
0

359488
3793413
0

23039

18839

5959646

4152901

0
0
0

0
0
0

19012380 13051503
4062682
967184
5368693 2822544

0

0

28443755 16841231

0
34010083

0
21458454

153539
1103517

61108
1162550

193

-13960

-1372153

-792827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

-13960

-1372153

-792827

33810083 21258454

34082439 21320318

--------------------------------------------------------------
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A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
52/2018. (XI.5.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a jegyzőkönyv
3. mellékletét képező, az Országos Szlovén Önkormányzat megbízásából elkészült „A
szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programja” című dokumentumot, az abban
foglaltakat jóváhagyja.
Határidő: 2018. november 6.
Felelős: Rogán Valéria polgármester

-------------------------------------------------------------A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
53/2018. (XI.5.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település temetőjével
kapcsolatos, a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatala által
készített VA-05/HGY/1483-3/2018. iktatószámú jelentést – a jegyzőkönyv 4.
melléklete szerint – megismerte és elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelentésben feltárt mulasztások
pótlásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
-------------------------------------------------------------A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

54/2018. (XI.5.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szakonyfalui 34/1 helyrajzi
számú önkormányzati közút vonatkozásában -a közút állagának védelmében- 3,5
tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezését rendeli el.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán Valéria polgármester
--------------------------------------------------------------
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