Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
1/2013. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 4-én
(hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester,
Zongor Zoltán alpolgármester,
Balázs Ottó, Blaskó Péter képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
Molnár Sándor polgármester: köszönti a testületi ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testületi ülés határozatképes. Igazoltan hiányzik Molnár Rita képviselő-testületi tag.
Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra:

Napirendi pontok:
1.) A 2013. évi költségvetés előkészítése (I. forduló)
Előadó: Dr. Gál László jegyző

2.) A 48/2012.(XII.13.) határozat módosítása Intézményi Társulás megszűnése miatt
Előadó: Dr. Gál László jegyző

3.) A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása és
egységes szerkezetbe történő elfogadása, továbbá a hivatal alakítására és
fenntartására vonatkozó megállapodás elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző

4.) Egyebek
A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) A 2013. évi költségvetés előkészítése (I. forduló)
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a 2013. évi költségvetés fő számai már ismertek, de
bizonyos módosítások, illetőleg a részletkérdések kidolgozása még folyamatban van. A
költségvetésben prioritást kap az önkormányzat zavartalan működésének biztosítása.
Fejlesztésekre lehetőség nem lesz, mivel az önkormányzat mozgástere az alulfinanszírozás
miatt jelentősen beszűkül. A gépjárműadó 60%-a az államhoz kerül, az SZJA helyben maradó
8%-os része az önkormányzatnál megszűnik, illetőleg beépül az általános támogatásba.
Mindennek következtében a civil szervezetek szerepe felértékelődik, hiszen lesznek olyan

pályázatok, amelyekre kizárólag civil szervezetek tudnak pályázni önrész nélkül. Sajnos a
civil szervezeteknek eddig juttatott támogatások, illetőleg az önként vállalt feladatok
finanszírozása ugyancsak megszűnik, mivel ezekre a központi költségvetés nem biztosított
előirányzatot. A helyi adóbevétel pedig csak egy nagyon szűk mozgásteret biztosít az
önkormányzat számára.
A képviselő-testület fentieket egyhangúlag tudomásul vette.
2.) A 48/2012.(XII.13.) határozat módosítása Intézményi Társulás megszűnése miatt
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Magyar Államkincstárral történő egyeztetés után
arra a megállapodásra jutottak, hogy az általános iskolai és napköziotthonos óvodai feladatok
ellátására létrehozott intézményi társulás megszűnjön. Ugyanis a beledi többcélú intézmény –
iskola nélkül – módosított elnevezéssel tovább működik. Ugyanakkor Dénesfán és
Rábakecölben önálló óvoda működik az idei évben. Mindezeket figyelembe véve javasolja a
48/2012.(XII.13.) határozat módosítását.
A képviselő-testület ezt követően egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(II.04.) Határozat
Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
48/2012.(XII.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Vásárosfalu
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Mikrotérségi Általános Művelődési Központ
Beled (székhely: 9343 Beled, Rákóczi u. 122.) jogutódlással
megszűnjön, és egyúttal a Megszüntető Okirat kiadásra kerüljön.
A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Mikrotérségi
Általános Művelődési Központ általános iskolai és napközi-otthonos
óvodai feladatainak ellátására létrehozott Intézményi Társulás
megszűnjön.”
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Város
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 4.
3.) A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása és
egységes szerkezetbe történő elfogadása, továbbá a hivatal alakítására és
fenntartására vonatkozó megállapodás elfogadása
Előadó: Dr. Gál László jegyző
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy sajnos a Magyar Államkincstárral történt többszöri
egyeztetés után sem sikerült elérni, hogy a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalt a kincstár
nyilvántartásba vegye, mivel Répceszemere, Egyházasfalu és Újkér körjegyzősége - annak
ellenére, hogy hozzájárult Répceszemere kiválásáról 2013. január 1-től – nem szüntették meg
a körjegyzőséget, illetőleg megszüntető okiratot nem adtak ki, ennek hiányában viszont a
MÁK nem jegyzi be az újonnan alakult Közös Önkormányzati Hivatalt. Így Répceszemere
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Önkormányzata csak január 16-tól csatlakozhat a közös hivatalhoz, mivel az előzőekben
említett körjegyzősége csak 2013. január 15-én szűnt meg, és ezen időpontban adták ki a
megszüntető okiratot. Természetszerűleg a beledi polgármesteri hivatal megszüntetése a
korábbiaknak megfelelően 2012. december 31-el hatályba lépett. Így a korábbi alapító okirat
módosítása szükséges 2013. január 16-től Répceszemere község csatlakozása miatt.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(II.04.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi
Közös Önkormányzati Hivatal (székhely: 9343 Beled, Rákóczi u.
137.) Alapító Okiratát – Répceszemere Község Önkormányzatának
csatlakozása miatt – az előterjesztés szerint módosítja, és egyúttal az
egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
Továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és
fenntartásáról szóló módosított megállapodást az előterjesztés szerint
elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Város
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2013. február 15.
4.) Egyebek

Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 18,40 órakor bezárta.
K.m.f.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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