Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
1/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. február 10-én
(csütörtökön) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Zongor Zoltán, Balázs Ottó, Molnár Rita,
Blaskó Péter képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Molnár Sándor polgármester: köszönti a testületi ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 2/d,e.
napirendi pontokkal, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
3.) A Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítása Cirák és Gyóró
csatlakozása miatt
Előadó: Molnár Sándor polgármester
4.) Döntést igénylő ügyek
a.) A közvilágítás működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés elfogadása
b.) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása rendjének elfogadása
c.) Szociális ügy
d.) Az önkormányzat tulajdonában lévő 029/18. hrsz-ú erdőterület rendbetétele
e.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás pályázatához önerő biztosítása
5.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Molnár Sándor polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve).

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) 2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a költségvetési előirányzatok
módosítására saját hatáskörben került sor. Falugondnoki Szolgálat fuvardíjával + ÁFA, a
temető felújításának támogatási összegével növekedtek a bevételek, és a szociális
támogatásokra (bérpótló, RÁT, közcélú) betervezett összeggel, mivel nem lett felhasználva,
csökkentek a bevételek. A módosítás összesen 3.830.629 Ft. (2010. évi költségvetési rendelet
módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítást elfogadta, és egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotta:
1/2011.(II.11.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.15.)
önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Molnár Sándor polgármester: szeretné elmondani, hogy a Vásárosfaluban kialakításra kerülő
kerékpártárolónak az önrésze 900.000 Ft, amely idén megvalósításra kerül. A
hulladékprojektre az önrész a talajterhelésre elkülönített számlán megvan, a hulladékszállítási
díjtételben is benne van, negyedévente utalják. A faluban hulladéksziget kerül kialakításra,
majd el kell dönteni, hogy hol legyen. Javasolja, hogy a bolt melletti kerítést bontsák le, mivel
már úgyis félig ki van dőlve, és ott legyen kialakítva, központi helyen is van, de még sincs
szem előtt teljesen. Elmondja továbbá, hogy a nyárbúcsúztató fesztiválra nyertek 1,5 millió
forintot pályázaton. Javasolja továbbá, hogy a tartalékból 250.000 Ft-ot tegyenek át első
lakáshoz jutók támogatására. (2011. évi költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését az előterjesztésnek
megfelelően a javasolt módosítással elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
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2/2011.(II.11.) Rendelet
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Vásárosfalu Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 21.570.000 Ft-ban,
kiadási főösszegét 24.209.000 Ft-ban,
hiány összegét 2.639.000 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.
Ezen túlmenően a közfoglalkoztatottak létszámkeretét a 2011. évi
közfoglalkoztatási terv alapján 1 főben állapítja meg.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
3.) A Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítása Cirák és Gyóró
csatlakozása miatt
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Társulási
Megállapodás módosítására Cirák és Gyóró Önkormányzatainak az Egyesített Szociális
Központ étkeztetési szakfeladatához történő csatlakozása miatt kerül sor. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület Cirák és Gyóró csatlakozási szándékát az ESZK étkeztetési
szakfeladatához, és a társulási megállapodás módosítását elfogadta, majd egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
1/2011.(II.10.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Cirák
és Gyóró Község Önkormányzat Képviselő-testületének kérésére –
hozzájárul Cirák és Gyóró Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek az Egyesített Szociális Központ étkeztetési
szakfeladatához való csatlakozásához. Egyúttal – a csatlakozás miatt a Szociális és Gyermekjóléti Társulási Megállapodás módosítását
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről
önkormányzatát értesítse.

Beled város

Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. február 11.
4.) Döntést igénylő ügyek
a.) A közvilágítás működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés elfogadása
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az E.ON villamos energiaszolgáltató megküldte
a közvilágítás működtetésére vonatkozó szerződést az önkormányzat részére, mely 2011.
március 1-től határozatlan időre szól. (Szerződés másolat a jegyzőkönyv mellékeltét képezi).
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A képviselő-testület a közvilágítás működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződést
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(II.10.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
megküldött ajánlat alapján – az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel
(1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.) 2011. március 1-től határozatlan
ideig szerződést köt a közvilágítás működtetésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a megküldött szerződéstervezetet írja
alá és küldje meg az E.ON részére.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. február 28.
b.) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének elfogadása
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadását a
körjegyzőség polgármestereivel tárgyalták. Úgy határoztak, hogy az új ügyfélfogadási rend
2011. március 1-től lesz érvényes, és azt szigorúan be kell tartatni a lakossággal.
Vásárosfaluban jelenleg minden héten hétfőn délután 1 órát tartózkodik az igazgatási
ügyintéző, 2011. március 1-től pedig minden páratlan héten 13 – 16 óráig tart ügyfélfogadást
Vásárosfaluban. (Ügyfélfogadási rend a jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület az ügyfélfogadási rendelet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
3/2011.(II.08.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beled
székhellyel működő Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét az
előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a módosított ügyfélfogadást a hirdetőtáblákon
tegye közzé és annak betartásáról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Gál László jegyző
Határidő: 2011. február 28.
c.) Szociális ügy
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
d.) Az önkormányzat tulajdonában lévő 029/18. hrsz-ú erdőterület rendbetétele
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 029/18.
hrsz-ú terület rendbetételét Takács Ottó Vásárosfalu, Fő u. 37. szám alatti lakos elvégezné. Az
ott lévő fákat kivágná, a kitisztított területre pedig facsemetéket ültetne.
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A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
4/2011.(II.10.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
kérelemre – hozzájárul ahhoz, hogy Takács Ottó 9343 Vásárosfalu, Fő
u. 37. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévő 029/18.
hrsz-ú kivett erdőterületet kitisztítsa, és az ott lévő fákat kivágja
80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint összeg megfizetése ellenében.
Ezen túlmenően kérelmező kötelezettségét képezi a kitisztított
területre facsemeték ültetetése, amelyet nevezett részére az
önkormányzat biztosít.
Utasítja a polgármestert, hogy kérelmezővel fenti feltételek szerint
kössön megállapodást a terület rendbetételére és a fák kivágására,
illetőleg pótlására.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. február 28.
e.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás pályázatához önerő biztosítása
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a hulladékgazdálkodási projekthez Vásárosfalu község
összesen 520.000 Ft önerővel járul hozzá. 2011.10.31-ig 156.000 Ft-ot, 2012.06.30-ig
312.000 Ft-ot, 2013. január 31-ig pedig 52.000 Ft-ot kell fizetni. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
5/2011.(II.10.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1./2F/09-2010-0007 pályázatához
kapcsolódóan 520.000 Ft, azaz ötszázhúszezer forint önerőt az
alábbiak szerint biztosít és a társulás számlájára megfizet:
2011. évi költségvetésében:
156.000 Ft-ot
2012. évi költségvetésében:
312.000 Ft-ot
2013. évi költségvetésében:
52.000 Ft-ot.
A fenti teljes összeg meglétének igazolására 2011. március 7-ig
bankszámla igazolást küld a Társulásnak, a fenti éves összegeket
pedig a gördülő költségvetésében előirányozza.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. március 10.
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5.) Egyebek
Molnár Sándor polgármester: szeretné elmondani, hogy február 26-án lesz a farsangi bál.
Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 19,15 órakor bezárta.
K.m.f.
Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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