Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án
(csütörtökön) 19,30 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Molnár Rita, Zongor Zoltán, Balázs Ottó,
Blaskó Péter képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető,
lakosság részéről 1 fő.
Molnár Sándor polgármester: köszönti a testületi ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, a meghívótól eltérően
kiegészítve a 2011. évi költségvetési rendelet módosításával, és Rábaszentandrás csatlakozási
szándékának elfogadásával családi napközi indításához, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár Sándor polgármester
2.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
3.) Rendezési Terv módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
4.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
5.) Döntést igénylő ügyek
a.) Döntés a Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány által nyert
beruházásának finanszírozásáról
b.) Állásfoglalás a megyei fenntartású intézmények átszervezéséről
c.) Falunap előkészítése
d.) Rábaszentandrás csatlakozási kérelme családi napközi indításához
6.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

pályázat

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 az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet az Egyesített Szociális
Központ 2010. évi tevékenységéről. (Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület az Egyesített Szociális Központ munkájáról szóló beszámolót az
előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
12/2011.(VI.02.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Egyesített Szociális Központ munkájáról – kiemelten a Gyermekjóléti
Szolgálat helyzetéről – előterjesztett beszámolót elfogadja.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a beszámolóban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Odoricsné Buthi Krisztina intézményvezető
Határidő: 2011. december 31.

2.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy Vásárosfalu önkormányzatánál a belső ellenőr 2011.
április 20-án végezte a pénzkezelés rendjének ellenőrzését a 2009-es évre vonatkozóan. Az
ellenőrzési jelentés alapján intézkedési tervet kell készíteni. A felmerült hiányosságok az új
pénzügyi programnak köszönhetően kiküszöbölhetőek lesznek, a program egyszerre kijelzi a
hibát, továbbá gyorsabb és pontosabb munkavégzésre ad lehetőséget
A képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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13/2011.(VI.02.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső
ellenőrzési vezető által készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési
vezetőt értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. június 30.
3.) Rendezési Terv módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Rendezési Terv módosítására az M86-os
gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala és a kapcsolódó, kiépítendő földúti szakaszok miatt
kerül sor. A végleges terv kialakult, ezt a településrendezési tervbe be kell illeszteni. A
módosítás kapcsán felmerült költségeket a NIF Zrt., mint kezdeményező viseli, és csak az
M86-os kapcsán kialakult módosításokat tartalmazza. A rendelet kihirdetését követően 30
nappal lép hatályba.
A képviselő-testület a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítását elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
5/2011.(VI.06.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
építési szabályzatról szóló 3/2005.(IV.01.) rendeletet az
előterjesztésnek megfelelően módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
4.) A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: ismerteti a módosított költségvetési rendeletet. (Rendelet
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:
6/2011.(VI.03.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.11.)
önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
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5.) Döntést igénylő ügyek
a.) Döntés a „Vásárosfalu Jövőjéért”
beruházásának finanszírozásáról

Alapítvány

által

nyert

pályázat

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a templomtér felújítására a Leader pályázatot a
Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány nyerte az önkormányzat és az egyházi tulajdonban lévő
területre. A pályázati támogatás összesen 10.011.478 Ft. Az alapítvány vagyona alapján nem
hitelképes. A támogatás 80%-ig fedezetet biztosít a hitelre. A hitelt az alapítvány veszi fel 2
részletbe, a 80% feletti részre az önkormányzat vállalja a kezességet, ami kb. 2-3 millió forint.
Az alapítvány és az önkormányzat erről megállapodást köt. A kamat összegének megfelelő
támogatást ad az önkormányzat az alapítványnak. Ezek a bérleti konstrukciók a
megállapodásban kerülnek rögzítésre. Jogilag így teljesen törvényesen járnak el, oda kell
figyelni, hogy minden szabályszerűen történjen, mivel 10 millió forintos pályázatról van szó.
Mivel az alapítvány pályázott, nincs önerő, az önkormányzatnak 25% önerőt kellett volna
biztosítani. A munkálatok elvégzésére 3 kivitelező kerül megbízásra, térburkolásra,
villanyszerelésre és parképítésre. Keddre kérték be az árajánlatokat, és azok alapján fogják
kiválasztani a kivitelezőket. Műszaki ellenőr van, a parképítő pedig a Hencz Helga lesz.
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
14/2011.(VI.02.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
készfizető kezességet vállal a „Vásárosfalu Jövőjéért” Alapítvány,
mint nyertes pályázó által - a templomtér felújításához szükséges - a
Kis-Rába Menti Takarékszövetkezettől (9343 Beled, Rákóczi u. 131.)
felvett 5,3 millió forint összegű támogatás előfinanszírozási hitelért.
Utasítja a polgármestert, hogy a készfizető kezességre vonatkozó
kötelezettséget a Takarékszövetkezetnél írja alá, és erre vonatkozóan
kössön megállapodást az önkormányzat által létrehozott alapítvánnyal.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. június 30.
b.) Állásfoglalás a megyei fenntartású intézmények átszervezéséről
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat megyei
fenntartású közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények átszervezéséről kéri a
testület állásfoglalását, költségtakarékossági szempontokat figyelembe véve. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a megyei fenntartású intézmények átszervezésével az előterjesztésnek
megfelelően egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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15/2011.(VI.02.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a GyőrMoson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kérésére – a
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által működtetett és
fenntartott Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (9021
Győr, Árpád u. 32.) és a Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (9028
Győr, Cirkeli u. 31.) közoktatási intézmények, továbbá a Dr. Piróth
Endre Mentálhigiénés Otthon (9086 Táplánypuszta), az Értelmi
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (9113 Koroncó-Zöldmajor),
az Idősek Otthona (Jobaháza, Kossuth u. 8.) és a Felnőttkorú
Fogyatékosok Otthona (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.) szociális
intézmények,
valamint
Győr-Moson-Sopron
Megye
Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (9024 Győr, Vasvári
Pál u. 1.) és a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (9400
Sopron, Brennbergi u. 82.) gyermekvédelmi intézmények tervezett
összevonását támogatja.
Utasítja polgármestert, hogy ezen döntésről a közgyűlés elnökét
értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. június 22.
c.) Falunap előkészítése
Molnár Sándor polgármester: a falunappal kapcsolatban csak annyit szeretne elmondani, hogy
a szervezés folyamatosan történik, a fellépők pontosítása, Erdélyi vendégek meghívása.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
d.) Rábaszentandrás csatlakozási kérelme családi napközi indításához
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy Rábaszentandrás családi napközi indítását
kezdeményezte. A családi napközi szakfeladat csatlakozásához való kérelmüket a képviselőtestületnek el kell fogadni.
A képviselő-testület Rábaszentandrás csatlakozási kérelmét elfogadta, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
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16/2011.(VI.02.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
Rábaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
kérésére – hozzájárul ahhoz, hogy Rábaszentandrás Önkormányzata
2011. szeptember 1-től a Beled székhellyel működő Szociális és
Gyermekjóléti Társulás keretein belül csatlakozzon a családi napközi
szakfeladathoz, illetőleg ezen időponttól a településen telephelyet
működtessen.
Utasítja polgármestert, hogy
Önkormányzatát értesítse.

ezen

döntésről

Beled

Város

Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. augusztus 31.
6.) Egyebek
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
megnyerte az „Aktív turisztikai pályázat” kiírásra beadott projektet. A beruházás bruttó
költségvetése 14.745.651 Ft, ebből Vásárosfalu tekintetében 483.078 Ft az önerő. A
beruházás augusztusban kezdődik, és a társulás kéri valamennyi érintett településtől, hogy a
saját önerejének megfelelő összegben vállaljon készfizető kezességet.
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
17/2011.(VI.02.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
készfizető kezességet vállal a mellékelt táblázatban meghatározott
483.078 Ft erejéig a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása
által a Kis-Rába Menti Takarékszövetkezettől felvételre kerülő
folyószámlahitelhez. A hitel 1 év futamidejű, 10.000.000 Ft összegű,
az Aktív turisztikai pályázat finanszírozásához szükséges.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. július 31.
Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 20,30 órakor bezárta.
K.m.f.
Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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