Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
8/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. október 17-én
(szerdán) 18,00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Zongor Zoltán alpolgármester,
Molnár Rita, Balázs Ottó,
Blaskó Péter képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Nagy Attiláné műszaki előadó,
Polgár Antal egyéni vállalkozó, tervező,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Molnár Sándor polgármester: köszönti a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a 3. napirendi
ponttal:

Napirendi pontok:
1.) Vásárosfalui halastó kialakítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Nagy Attiláné műszaki előadó
2.) Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
3.) Szociális ügy
Előadó: Molnár Sándor polgármester
A képviselő-testület a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Vásárosfalui halastó kialakítása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Nagy Attiláné műszaki előadó
Nagy Attiláné műszaki előadó: elmondja, hogy a volt szemétgödör rekultivációja után
megtörtént a halastó tervezése. Sajnos a szolgáltatási díjak elég magasak, jelenleg a
környezetvédelmi felügyelet részére 252.000 Ft-ot ki kell fizetni engedélyezésre. Tervező
részére 650.000 Ft kifizetésre került. Eddig az összes kifizetett költség 1.278.900 Ft, és ebben

nincs bent a 252.000 Ft. Az előző ülésen szó esett a tó melletti terület - 444 m² árok megvásárlásáról vagy csereterület felajánlásáról. Kérdés az, hogy ilyen szolgáltatási díjak
mellett folytassák-e a megkezdett munkálatokat, illetőleg szeretné megkérdezni a tervezőtől,
hogy várható-e még költség, és ha igen, kb. mennyi?
Polgár Antal tervező: elmondja, hogy már 7-8 éve meg szerette volna vásárolni a
szeméttelepet. Vízügyi tervezéssel foglalkozik. A tó vagyoni értéke kb. 50 millió forint. A
környéken ilyen egyedül a Szúnyogmajori horgásztó van. Évi 8-10 millió forint nyereséget ki
lehetne hozni egy ilyen horgásztóból. A várható költség kb. 500.000 – 1.000.000 Ft körül
lehet még.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Bányakapitányságtól engedélyt kell kérni a
kitermelésre. Jövőre feladatfinanszírozás lesz, az önkormányzatnak bevétele csak az adókból
származik.
Polgár Antal tervező: elmondja, hogy az engedélyt a felügyelőség adja, a Bányakapitányság
hozzájárulásával. A földterület mezőgazdasági művelése nem szűnik meg.
Molnár Rita képviselő-testületi tag: kérdezi, hogy ha ebbe belevágnak, mikor lesz ebből tó?
Telket lehet-e kialakítani a környékén, és ha igen, mennyit?
Polgár Antal tervező: elmondja, hogy tó várhatóan az M86-os gyorsforgalmi út építésekor
kerül kialakításra. Lehet telket kialakítani a területen.
Molnár Rita képviselő-testületi tag: elmondja, hogy nem biztos, hogy az önkormányzatnak
lesz pénze, ezért lehet, hogy arra kényszerül, hogy előzetesen ad el telket befektetőknek.
Rendezési Tervet kell-e módosítani?
Polgár Antal tervező: elmondja, hogy előzetesen értékesíteni kevesebbért lehet, mint amikor
elkészül.
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy véleménye szerint nem lehetetlen 1 millió
forintot kifizetni, hacsak nem csökken jövőre drasztikusan a költségvetésük. A Rendezési
Tervbe üdülőövezetként szerepel, tehát valószínű nem kell módosítani.
Nagy Attiláné műszaki előadó: elmondja, hogy lehet, hogy minimális módosítás szükséges
lesz a Rendezési Tervbe.
A képviselő-testület szükségesnek tartja a megkezdett beruházás folytatását, továbbá a
vásárosfalui 037. hrsz-ú, 444 m² nagyságú kivett árok megnevezésű terület megvásárlását,
vagy csere útján történő megszerzését, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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34/2012.(X.17.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szükségesnek tartja a Magyar Állam tulajdonában lévő vásárosfalui
037. hrsz-ú, 444 m² nagyságú „kivett árok” megnevezésű terület
megvásárlását, vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlancsere
útján történő megszerzését az önkormányzat részére halastó
kialakítása céljából.
Utasítja a polgármestert, hogy megvásárlási szándékát a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. felé nyújtsa be.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. november 30.

2.) Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2013. január 1-től átalakul a közigazgatás, létrejönnek
az új járások, melyek részben átveszik az önkormányzatok által ellátott feladatokat. Az új
rendszer működtetéséhez a Kormányhivatal személyi és tárgyi feltétel biztosítását kéri az
önkormányzatoktól. Beled Város Önkormányzat tekintetében 3 fő létszámot állapítottak meg,
melyből 2 főt adtak át a Kormányhivatalnak, Horváth Viktóriát és Kovácsné Szabó Katalint.
Harmadikként üres álláshelyet adtak át. A működtetéshez szükséges használatra 3
számítógépet, 3 asztalt, és 3 széket adtak át, az átadott eszközökről szerződést kell kötni.
A képviselő-testület fentieket elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
35/2012.(X.17.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási
hivatalok
kialakításához
a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatallal kötött megállapodást a Kormányhivatalnak
átadásra kerülő önkormányzati tulajdonban lévő ingóvagyon
használati jogának átadásáról elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Kormányhivatallal kötött megállapodásokat írja
alá.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kormányhivatalt
értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. október 25.
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3.) Szociális ügy
Előadó: Molnár Sándor polgármester
A képviselő-testületi a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 19,20 órakor bezárta.
K.m.f.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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