Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. december 16-án
(pénteken) 17,00 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 belső
ellenőrzési jelentés elfogadásával, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) A 2012. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
2.) A 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna díjak megállapítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
3.) Hóeltakarításra beérkezett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
4.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
5.) 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.) A 2012. évi lakossági hulladékszállítási díj megállapítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Rekultív Kft. a 2012. évi hulladékszállítási
díjak tekintetében 4 verziót kínál. Javasolja, hogy az I. verziót fogadják el, csökkentve a
KEOP önrész célalappal, mivel a nagytérségi hulladékprojekthez az önrész már a
rendelkezésükre áll a talajterhelési díj befizetésekből. (Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület az I. verziót fogadta el, csökkentve a KEOP célalappal, majd
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
8/2011.(XII.19.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról”szóló 2/2003.(I.1.) rendeletét az előterjesztés
szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
2.) A 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna díjak megállapítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Rita képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a Pannon-Víz Zrt. Közgyűlése 3,8%-os
díjemelést szavazott meg, amely infláció alatti emelés. Győr megszavazta, hogy jövőre az
egyházi és állami intézmények a közületekkel egyforma díjat fizet, csak az önkormányzatok
lesznek kedvezményezettek. A Közgyűlés által megszavazott díjakat el kell fogadni,
amennyiben nem, a különbözetet az önkormányzatnak kell fizetni. (Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna díjakat az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
9/2011.(XII.19.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat illetékességi területén a 2012. évben fizetendő víz- és
csatornadíj mértékére vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztés
szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
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3.) Hóeltakarításra beérkezett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy Béres Tibor nyújtott be ajánlatot a
hóeltakarítási munkák elvégzésére. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy kössenek
szerződést a vállalkozóval. (Ajánlat jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a benyújtott ajánlatot elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:
41/2011.(XII.16.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak hó eltakarítási
munkáival - a benyújtott ajánlat alapján – Béres Tibor Beled, Béke u.
27. szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg az alábbi díjtétellel:
- 3,3 m-es egyszárnyú hóeke gumi vágóéllel alkalmazásával 10.000
Ft + ÁFA/üzemóra.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az ajánlattevőt értesítse,
és a megbízási szerződést kösse meg.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 20.
4.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a belső ellenőrzési vizsgálat célja annak feltárása volt,
hogy az önkormányzatnál a kötött normatívákat és a központosított előirányzatokat a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően igényelték-e és számolták-e el. (Ellenőrzési jelentés
a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentést elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
42/2011.(XII.16.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső
ellenőrzési vezető által készített ellenőrzési jelentést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési
vezetőt értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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5.) Egyebek

Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 17,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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