Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
9/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. november 26-án
(hétfőn) 18,30 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Zongor Zoltán alpolgármester,
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.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálásával:

Napirendi pontok:
1.) A 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása és elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
2.) Tájékoztató a 2012. év ¾ évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
3.) 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
4.) Döntést igénylő ügyek
a) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
b) Döntés a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
c) Hozzájárulás a DRÖTT megszüntetéséhez
d) A Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása csatlakozó település miatt
e) A víziközmű vagyon átadása a Pannon-Víz Zrt. részéről az önkormányzat
részére
f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
5.) Egyebek
- Értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról
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 2013. évi költségvetési koncepció tárgyalása és elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a koncepcióban számszaki adatokat
nem írtak, mivel még elég sok a bizonytalanság. Azt már tudják, hogy a falugondnoki
szolgálatra az ideivel megegyező összeget kapják jövőre. (2013. évi költségvetési koncepció a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a feladatfinanszírozás májustól várható, akkor derül ki
a hivatali létszám. A közműadó változott, nem az önkormányzat bevételeit fogják képezni,
központi adó lesz. Úgy tűnik, pénzügyi mozgásteret csak az adókból lehet nyerni.
Molnár Rita képviselő-testületi tag: kérdezi, hogy mennyi az adóbevétel évente?
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy gépjármű adó 3.553.000 Ft folyt be. A
gépjármű adó 40%-a marad csak jövőre az önkormányzatoknál, a többi állami bevétel.
Telekadóra 325.000 Ft folyt be, a tervezett 380.000 Ft-hoz képest.
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés szerint elfogadta, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
37/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés
szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján
összeállított 2013. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben
meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. november 30.
2.) Tájékoztató a 2012. év ¾ évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a bevételek 82,99%-ban, a kiadások
71,37%-ban teljesültek. Még 1.000.000 Ft körjegyzőségi hozzájárulást utalni kell.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
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A képviselő-testület a 2012. év ¾ évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
38/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. november 30.
3.) 2013. évi belső ellenőrzési terve elfogadása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a belső ellenőr a leltározás
utóellenőrzését fogja végezni 2013. június hónapban, a 2012. évre vonatkozóan. (2013. évre
szóló éves ellenőrzési terv jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
39/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013.
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési
csoport vezetőjét értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. november 30.
4.) Döntést igénylő ügyek
a) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2012. december 21. 17,00 órában határozta
meg, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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40/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
december 21-én (pénteken) 17 órakor közmeghallgatást tart a
Faluházban.
Napirend:
1.) Tájékoztató a 2012. évi feladatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2013. évi célkitűzéseinek meghatározása
3.) Egyebek
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről és idejéről a
lakosságot értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. december 21.
b) Döntés a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy 2012. december 31-el megszűnnek a körjegyzőségek.
2013. január 1-től létrejönnek az Önkormányzati Közös Hivatalok. Répceszemere megküldte
csatlakozási szándékáról a képviselő-testületi határozatát. A Beledi Közös Önkormányzati
Hivatalt Beled székhellyel, Dénesfa, Edve, Rábakecöl, Répceszemere és Vásárosfalu
községek részvételével kívánják létrehozni. (Határozati javaslat jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával fentieknek
megfelelően egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
41/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 84. § (5) bekezdése értelmében – Beled város székhellyel,
Rábakecöl, Répceszemere, Dénesfa, Edve, Vásárosfalu községek
részvételével 2013. január 1-i hatállyal létrehozza a Beledi Közös
Önkormányzati Hivatalt.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal
létrehozásával kapcsolatos megállapodás-tervezetet és az Alapító
Okiratot – az érintett önkormányzatok polgármestereivel történő
egyeztetés után – terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Dr. Gál László jegyző
Határidő: 2012. december 31.
c) Hozzájárulás a DRÖTT megszüntetéséhez
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési
Társulása 2001-ben alakult. Az utóbbi időben gyakorlatilag csak papíron működött. A
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DRÖTT ülésén a tagok megszavazták a megszüntetését 2012. december 31-el. (Határozati
javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a DRÖTT megszüntetéséhez hozzájárult, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
42/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a DélRábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulásának döntése
alapján – a társulás által ellátott feladatok megszűnése miatt
hozzájárul a Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési
Társulásának 2012. december 31-i hatállyal történő megszüntetéséhez.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulás elnökét és a
Magyar Államkincstárat értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
d) A Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosítása csatlakozó település miatt

Társulási

Megállapodásának

Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodását Répceszemere csatlakozása miatt kell módosítani. (Előterjesztés
jegyzőkönyvhöz mellékelve).
A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
43/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beled
székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításához – Répceszemere Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a társuláshoz csatlakozása
miatt – hozzájárul.
Utasítja a polgármestert,
önkormányzatát értesítse.

hogy ezen

döntésről Beled város

Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
e) A víziközmű vagyon átadása a Pannon-Víz Zrt. részéről az önkormányzat
részére
Molnár Rita képviselő-testületi tag: elmondja, hogy 2011. év végén lépett életbe az új
víziközmű törvény. A törvény tartalmazza, hogy 2013. január 1-től semmilyen gazdasági
társaság tulajdonában nem lehet víziközmű vagyon. A vagyont most visszaadják az
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önkormányzatoknak, és ami időközben képződött, lakosságarányosan. Erről egy előzetes
egyetértési nyilatkozatot kell tenni.
A képviselő-testület az előzetes egyetértési nyilatkozat aláírásával egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
44/2012.(XI.26.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pannon-Víz Zrt-vel, mint víziközmű szolgáltatóval az „Előzetes
egyetértési nyilatkozat”-ot az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Pannon-Víz Zrt-t
értesítse, és a nyilatkozatot írja alá.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2012. december 31.
f) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.
5.) Egyebek
- Értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Kormányhivatal értesítette az önkormányzatot a
törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról, mivel a módosított adórendeletüket elfogadták.
(Értesítés jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A képviselő-testület a törvényességi felügyeleti eljárás lezárását egyhangúlag tudomásul
vette.
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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