Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. szeptember 5-én
(szerdán) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Molnár Rita, 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 Zongor Zoltán alpolgármester.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve az 5.) és 6.)
napirendi pontokkal, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló a 2012. éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
2.) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
3.) Telekadó rendelet módosítása törvényességi észrevétel miatt
Előadó: Dr. Gál László jegyző
4.) Hitelszerződés megkötésére vonatkozó határozat módosítása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
5.) Római Katolikus Templom védetté nyilvánítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
6.) Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Molnár Sándor polgármester
7.) 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 2012. éves költségvetés I. féléves végrehajtásáról
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy gazdálkodásuk június 30-ig
összességében a kiadásoknál 41,72%-ra, a bevételeknél pedig 53,48%-ra teljesült. Elmondja
továbbá, hogy a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása költségvetése
2012. I. féléve során összességében 18.000 Ft kamatbevétel és 4.000 Ft kamatkiadás teljesült.
A DRÖTT költségvetésének teljesítését szintén határozatban el kell fogadni. (Előterjesztések
a jegyzőkönyv mellékletét képezik).
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
28/2012.(IX.05.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi I. féléves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót jóváhagyja.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.
A képviselő-testület a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása I. félévi
teljesítését elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
29/2012.(IX.05.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DélRábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulás 2012. I. félévi
költségvetésének teljesítését az előterjesztés szerint elfogadja.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 15.
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2.) A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a költségvetési előirányzatok
módosítására központi hatáskörben került sor. (Rendelettervezet a jegyzőkönyv mellékletét
képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta, és egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
11/2012.(IX.17.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.08.)
önkormányzati rendeletét az előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
3.) Telekadó rendelet módosítása törvényességi észrevétel miatt
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a telekadóról szóló rendeletből az 1000 m²-es
mentesség kimaradt. Mindezt észrevételezte a Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztálya, és törvényi észrevételt tett. (Rendelettervezet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
A képviselő-testület a telekadó rendelet módosításával egyetértett, és egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:
12/2012.(IX.07.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
telekadóról szóló 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendeletét az
előterjesztés szerint módosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
4.) Hitelszerződés megkötésére vonatkozó határozat módosítása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a július 30-i ülésen hozott a testület határozatot arra
vonatkozóan, hogy a Kis-Rába Menti Takarékszövetkezettel kötött folyószámla hitelkeretet
meghosszabbítja 2013. augusztus 26-ig. A stabilitási törvény azonban nem ad lehetőséget
arra, hogy a szerződés a jövő évbe átnyúljon, ezért a szerződést módosítani kell 2012.
december 31-ig. Január 1-től pedig újra meg lehet hosszabbítani.
A képviselő-testület a folyószámla hitelkeret módosításával egyetértett, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
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30/2012.(IX.05.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
22/2012.(VII.30.) Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
átmeneti forráshiány miatt – a Beledi Kis-Rába Menti
Takarékszövetkezettel (9343 Beled, Rákóczi u. 131.) kötött 1.750.000
Ft, azaz egymillió-hétszázötvenezer forint folyószámla hitelkeret
lejárati idejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja az alábbi
hitelfeltételekkel:
A hitel kamata: 3 havi BUBOR + 3%.
Rendelkezésre tartási díj: 0,5%.
Utasítja a polgármestert, hogy a folyószámla
meghosszabbításának módosításáról gondoskodjon.

hitelkeret

Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
5.) Római Katolikus Templom védetté nyilvánítása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy ősszel kiírják az örökségvédelmi pályázatot, melyre
szeretnének pályázni. Ehhez szükséges a templom helyi védetté nyilvánítása, pályázat
elbírálásánál plusz pont.
A képviselő-testületet a Római Katolikus Templom védetté nyilvánításával egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:
13/2012.(IX.07.) Rendelet
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Vásárosfalui Római Katolikus Templom” védetté nyilvánításáról
szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
6.) Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a BURSA ösztöndíjpályázathoz minden évben
csatlakozik az önkormányzat, javasolja, hogy a 2013. évi pályázati fordulóhoz
csatlakozzanak.
A képviselő-testület a BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozással egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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31/2012.(IX.05.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2013. 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: 2012. szeptember 30.
7.) Egyebek
¾ Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Vásárosfalui Hagyományőrző Ifjúsági
Társaság 1.660.000 Ft támogatást nyert a VÉ-Feszt megrendezésére, ami bruttó
2.108.200 Ft. Elmondja továbbá, hogy a kuglizó kialakítására a Vásárosfalu Jövőjéért
Alapítvány pályázott, mivel 6 millió forintig az ÁFA-t civil szervezeteknek nem kell
vállalni. A támogatást még nem utalták, ezért előzetes kalkulációk szerint a pénzügyek
rendezése érdekében a kamatokkal együtt az önkormányzatnak 2.303.000 Ft önrészt át
kellene vállalni az alapítvány részére.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
32/2012.(IX.05.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri
jelleggel a Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány részére 2.303.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2012. évi költségvetési
tartalék terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapítvány részére az összeg
átutalásáról gondoskodjon, és a kiadási előirányzatot a 2012. évi
költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
¾ Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Faluház tetőterében 16 férőhelyes, 4
szobás, 4 fürdőszobás turisztikai szálláshely kialakítására szeretnének pályázni abban
az esetben, ha az önrészre is lehet pályázni, mivel az önkormányzat a 14.000.000 Ft-ot
nem tudja kigazdálkodni. A tervezési díj méltányosságból kedvezménnyel 150.000 Ft
+ ÁFA összegbe kerül, amelyet az önkormányzat költségvetéséből kell biztosítani. A
pályázat 100%-os támogatottságú, csak az ÁFA-t kell biztosítani.
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A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
33/2012.(IX.05.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő vásárosfalui Faluház (9343
Vásárosfalu, Fő u. 38.) tetőterében turisztikai szálláshely kialakítására
vonatkozó tervezési munkák elvégzésével Szíjártó Ottó (9321 Farád,
Zalka M. u. 20/B., engedélyszám: ME-MI-MÉK 08-0176) szám alatti
tervezőt bízza meg 150.000 Ft + ÁFA tervezői díjért a 2012. évi
költségvetési tartalék terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a tervezővel a megbízási szerződést
kösse meg, és a 2012. évi költségvetési rendelet módosításánál a
kiadási előirányzatot vegye figyelembe.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
¾ Molnár Sándor polgármester: javasolja, hogy a „Jóléti” tó melletti területet,
amennyiben a költségvetésük engedi, az államtól vásárolják meg, mivel nagyon magas
bérleti díjat számolnak fel.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy az államnak csereterületet is fel lehetne ajánlani, vagy
megvásárolni.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.
¾ Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Fő utca 59. szám alatti lakás bérlője az
udvarban található istállót szeretné lebontani, mivel rossz állapotban van. A
melléképület állapotát mindenekelőtt fel kell mérni. Levélben fel kellene hívni a
figyelmét arra, hogy a testület hozzájárulása nélkül a bontást nem kezdheti meg.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy mindezt a lakásbérleti szerződése is tartalmazza,
amelyre hivatkozni lehet.
Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 20,00 órakor bezárta.
K.m.f.
Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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