Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 7-én
(csütörtökön) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Zongor Zoltán, Balázs Ottó,
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. Igazoltan hiányzik Molnár Rita képviselő-testületi tag.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a Nyitott
KAPU-VÁR intézményi költségvetésének, a 2010. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadásával, és a Kapuvár-Beledi Kistérség Közművelődési Stratégiai Tervének
elfogadásával, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
2.) Szociális rendelettervezetek elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
3.) Döntést igénylő ügyek
a.) Vállalkozási szerződés a kábeltévé üzemeltetőjével
b.) Döntés pályázatokról
c.) Kérelmek Szociális és Gyermekjóléti Társulási tagság bővítésére
d.) Nyitott KAPU-VÁR intézményi költségvetésének elfogadása
e.) A 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
f.) Kapuvár-Beledi Kistérség Közművelődési Stratégiai Tervének elfogadása
4.) 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.) Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a képviselő-testület Vásárosfalu
Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását 39.121.000 Ft bevétellel,
38.284.000 Ft kiadással, és 1.751.000 Ft pénzmaradvánnyal állapította meg. A bevételek
92,27%-ban, a kiadások 89,27%-ban teljesültek. A ravatalozó felújítására 6.300.000 Ft-ot
nyert az önkormányzat, ennek kivitelezésére – mivel utófinanszírozott volt - hitelfelvételre
volt szükség. Ingatlant is vásárolt az önkormányzat, emiatt szintén hitelfelvételre került sor.
Az ingatlant az önkormányzat bérbe adta, az ingatlan törlesztő részlete megegyezik a bérleti
díj összegével. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
3/2011.(IV.08.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról előterjesztett beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
2.) Szociális rendelettervezetek elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi
szabályozásáról szóló rendelet módosítására a szociális törvény változásai miatt kerül sor. A
7. 8. 9. § az aktív korúak ellátását, a 10. § a rendszeres szociális segély módosításait foglalja
megába. A térítési díjakat viszont kiemelte a rendeletből, mivel azt csak a székhely település
rendeletébe kell szerepeltetni, de ezzel kapcsolatban kérdések merültek fel, most folyik az
egyeztetés a Kormányhivatal és a Minisztérium között. Elmondja továbbá, hogy a törvényben
nem szabályozott helyi támogatásokról szóló rendeletet is lehet módosítani, ha a testület úgy
gondolja. A helyi rendeletben rendelkeztek a tanévkezdési támogatásról, a házassági és a
szülési segélyről.
A képviselő-testület a törvényben nem szabályozott helyi támogatásokról szóló rendeletet
nem módosította. A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:
4/2011.(IV.08.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
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3.) Döntést igénylő ügyek
a.) Vállalkozási szerződés a kábeltévé üzemeltetőjével
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Molnár Kft. által készített vállalkozási
szerződés tervezet a Rábaközi Televízióban, a televízió képújságjában és a Rábaközi Magazin
című hetilapban való megjelentetést foglalja magában. A megjelentetés ára havi 15.000 Ft +
ÁFA. (Szerződés tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Molnár Kft-vel a vállalkozási szerződés megkötésével egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
7/2011.(IV.07.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a Rábaközi Televízió magazinműsorának
ismétlésekkel történő sugárzására, továbbá a Képújság és a Rábaközi
Magazinban történő megjelentetésre vonatkozóan a Molnár TV
Műsorkészítő és Szolgáltató Kft-vel (9300 Csorna, Lady D. u. 2.)
vállalkozási szerződés megkötését. A vállalkozói díjat 15.000 Ft/hó +
ÁFA összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a vállalkozót értesítse és
a vállalkozási szerződést kösse meg.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. április 10.
b.) Döntés pályázatokról
Molnár Sándor polgármester: az augusztus 26-27-én megrendezésre kerülő Vé-Fesztivál
kapcsán szeretné elmondani, hogy a rendezvény lebonyolítására szeretne vállalkozót
megbízni, aki a fesztiválra elnyert pályázati pénzből ezt vállalja, esetleg bevételének egy
részét visszaforgatja a fesztiválba, hozzájárulva ezzel a rendezvény még nagyobb sikeréhez.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
c.) Kérelmek Szociális és Gyermekjóléti Társulási tagság bővítésére
Dr. Gál László jegyző elmondja, hogy Fehértó és Bezi a gyermekjóléti szolgálathoz és a
családsegítéshez, Répceszemere pedig az étkeztetéshez és a házi segítségnyújtáshoz nyújtotta
be csatlakozási szándékát a Beled székhellyel működő Egyesített Szociális Központ Szociális
és Gyermekjóléti Társulásához.
A képviselő-testület a csatlakozási kérelmeket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:

3

8/2011.(IV.07.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Répceszemere, Bezi és Fehértó Községek Önkormányzatainak
csatlakozási kérelmét a Beled székhellyel működő Szociális és
Gyermekjóléti Társuláshoz elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről
polgármesterét értesítse.

Beled város

Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. április 30.
d.) Nyitott KAPU-VÁR intézményi költségvetésének elfogadása
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Nyitott KAPU-VÁR intézményi költségvetését az
intézményhez tartozó valamennyi képviselő-testületnek el kell fogadni. (Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a Nyitott KAPU-VÁR intézményi költségvetését az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
9/2011.(IV.07.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitott
KAPU-VÁR intézményi költségvetését az előterjesztés szerint
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvár-Beledi
Kistérség Többcélú Társulása elnökét értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. június 30.
e.) A 2010. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a 2010. évre vonatkozóan a pénzkezelés rendjének
ellenőrzését végezték Vásárosfaluban. (Összefoglaló ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2010. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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10/2011.(IV.07.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső
ellenőrzési vezető által készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
a 2010. évről elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési
vezetőt értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. április 30.
f.) Kapuvár-Beledi Kistérség Közművelődési Stratégiai Tervének elfogadása
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
Közművelődési Stratégiáját a társuláshoz tartozó minden önkormányzat képviselőtestületének el kell fogadni. (Közművelődési Stratégia a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési
Stratégiáját elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
11/2011.(IV.07.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kapuvár-Beledi Kistérség Közművelődési Stratégiáját az előterjesztés
szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulás elnökét
értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. május 27.
4.) Egyebek
 Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az augusztus 26-27-én tartandó VéFesztivál ünnepélyes részét szombaton délelőtt tartják. Az ünnepségre az Erdélyi
testvértelepülés vendégei kaptak meghívást. Az idén lehetőségük lesz magyar
állampolgárság adományozására azoknak az Erdélyi vendégeknek, akik ezt igénylik.
Ezzel kapcsolatban a szükséges előkészületek már folynak. Éppen ezért szeretné
meghívni az állampolgári jogokkal foglalkozó államtitkárt. Az ünnepségen szerepet
kap a hagyományoknak megfelelően az ökumenikus istentisztelet. Szeretné meghívni
továbbá a térség országgyűlési képviselőjét. Színvonalas műsort szeretne
megvalósítani.
Zongor Zoltán képviselő-testületi tag: javasolja, hogy a kerítést és a szertár falát javíttassák
meg a nyárbúcsúztató fesztiválra, mert nagyon rontja a képet.
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 Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az Érsek féle ház félig le van bontva, és
áldatlan állapotok uralkodnak az udvaron is. Mivel ilyen rossz állapotban van, és sok
lenne a teendő a területen, az örökösök nem a faluban élnek, ezért nem rendezik.
Utána kellene nézni az adójának is.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a műszaki ügyintézőt kiküldi a házhoz, hogy
fényképezze le, és beküldik a kapuvári építési osztályra ezekkel a problémákkal.

Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 20,05 órakor bezárta.
K.m.f.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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