Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án
(kedden) 19,00 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,
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 3/d.
napirendi ponttal, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
2.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
3.) Döntést igénylő ügyek
a.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
b.) A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
beszámoló elfogadása
c.) Az önkormányzat tulajdonában lévő vásárosfalui 18. hrsz-ú telek értékesítése
d.) Döntés iskoláztatási támogatásról
4.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel 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 az önkormányzat 2011. év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a módosított előirányzathoz
viszonyítva a kiadások 37,04%-ban, a bevételek 51,48%-ban teljesültek. A kiadási főösszeg
9.604.000 Ft, a bevételi főösszeg 13.349.000 Ft. Hitelfelvételre az I. félévben nem került sor.
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
19/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót jóváhagyja.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
2.) A szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 4/2011.(IV.07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a szociális rendelettervezet 1. §-ában csak a bérpótló
juttatás elnevezés került módosításra, mégpedig foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
módosult. Elmondja továbbá, hogy a gázártámogatás a korábbiaktól eltérően most a
lakásfenntartási támogatás keretében igényelhető az önkormányzatnál. Kérelmezőknek
vagyonnyilatkozatot és jövedelemnyilatkozatot is ki kell tölteni a támogatás igénylésekor. A
támogatás felső határa nem került megállapításra, azt a testület dönti el. A lakásfenntartás havi
költségeinél növelte az összegeket, mivel megnövekedtek a szolgáltatási költségek. Várhatóan
főleg a téli időszakban a lakásfenntartási támogatás kérelmek növekednek. A rendeletet
szeptember 1-től már alkalmazni kell. Mivel január 1-től várhatóan új szociális törvény lép
életbe, ezért a korábban hozott rendeletet módosítja, és egyelőre nem alkot újat. (Rendelet
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a rendeletmódosítást elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta:
7/2011.(IX.14.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló
4/2011.(IV.08.) önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint
módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon
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3.) Döntést igénylő ügyek
a) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy az ösztöndíjpályázat kiírása folyamatban van. Az
önkormányzat csatlakozási szándékát október 14-ig meg kell tenni.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica 2012. évi
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
20/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2012. évi pályázati fordulójához.
Utasítja a polgármestert, hogy az „A” és „B” típusú ösztöndíjakra a
pályázati feltételeket írja ki és e döntésről az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát és a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzatot értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. október 14.
b) A Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
beszámoló elfogadása
Molnár Sándor polgármester: ismerteti a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató
Központ 2010. évi költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló
beszámolót. Elmondja, hogy Vásárosfalu az ellátási körzethez tartozik. Az intézménybe a
fogyatékkal élőket fogadják. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló beszámolót
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
21/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyitott
KAPU-VÁR Térségi Szociális és Szolgáltató Központ 2010. évi
költségvetési zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
előterjesztett beszámolót elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Kapuvár város
polgármesterét értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
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c) Az önkormányzat tulajdonában lévő vásárosfalui 18. hrsz-ú telek értékesítése
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
vásárosfalui 18. hrsz-ú telek megvásárlására szóbeli ajánlatot kapott. Kérelmező elmondása
szerint a telekre vendégházat építene, vélhetően pályázati forrásból szeretné megvalósítani.
Javasolja, hogy írásbeli kérelme megérkezéséig a napirendi pontot napolják el.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
Molnár Sándor polgármester: szeretné elmondani továbbá, hogy Polgár Antal egyéni
vállalkozó megtekintette az anyaggödör és a mellette fekvő külterületi önkormányzati
ingatlan területét. A szemle során bemutatta a megvalósítandó létesítmények tervezett helyeit,
valamint vázolta azok főbb méreteit. A tervezési munkát 1.080.000 Ft-ért vállalná. (Ajánlat a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület Polgár Antal ajánlatát elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
22/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a
benyújtott ajánlat alapján – megbízza Polgár Antal 9026 Győr, Rónay
Jácint u. 3. szám alatti egyéni vállalkozót az önkormányzat
tulajdonában lévő vásárosfalui 123. hrsz-ú belterületi ingatlan helyén
kialakítandó 1. számú halastó, továbbá a vásárosfalui 029/20. hrsz-ú
külterületi ingatlanon kialakítandó 2. számú halastó tervezési
munkáinak elvégzésével 1.080.000 Ft, azaz egymillió-nyolcvanezer
forint (ÁFA nélkül) vállalkozói díjért.
Utasítja polgármestert, hogy a vállalkozóval a tervezésre és
engedélyeztetésre vonatkozó vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
d) Döntés iskoláztatási támogatásról
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
4.) Egyebek
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal a kárpátaljai Viski Református Egyházközség kezelésében lévő óvoda
részére anyagi támogatási kérelemmel kereste meg a polgármestereket. Az óvoda
válságos körülmények között működik. (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Viski Református Egyházközség óvodája részére 5.000 Ft támogatást
állapított meg, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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23/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal vezetőjének kérésére – a
kárpátaljai Viski Református Egyházközség részére az óvoda
felújításához egyszeri jelleggel 5.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít a 2011. évi költségvetési többletbevétel terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a fenti kiadási előirányzatot a 2011. évi
költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a LEADER IV. tengely pályázati kiírás
első lépéseként projekt adatlapokat kellett benyújtani a pályázni kívánt célterületek
megjelölésével. Szeretne pályázni közösségi terek és rendezvények létrehozása
célterületre, civil tér kialakítása a Linkó Faluház tetőterében és főzőhelyen tárgyban,
továbbá kisléptékű helyi rendezvények célterületre, bilickézésre.
A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
24/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében „közösségi terek és rendezvények létrehozása” célterületre
(célterület azonosítója: 1 024 030), civil tér kialakítása a LINKÓ
faluház tetőterében és főzőhelyen tárgyában 6.000.000 Ft (ÁFA
nélkül) támogatás elnyerésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

A képviselő-testület a pályázat beadásával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
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25/2011.(IX.13.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében „kisléptékű helyi rendezvények” célterületre (célterület
azonosítója: 1 023 770), bilickézés Vásárosfaluban tárgyában 250.000
Ft (ÁFA nélkül) támogatás elnyerésére.
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

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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