Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
6/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 14-én
(hétfőn) 18,30 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 2 döntést
igénylő üggyel, az alábbiak szerint:

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az önkormányzat 2011. év ¾ évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
2.) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenő pénzügyi csoportvezető
3.) A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
4.) Döntést igénylő ügyek
a.) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
b.) Rendőrség támogatási kérelme
c.) Vízitársulati hozzájárulás megvitatása
d.) Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány támogatása
e.) Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
f.) Szociális ügyek
5.) Egyebek
- Idősek Napjának megszervezése
- Tájékoztató a halastó kialakításáról
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 az önkormányzat 2011. év ¾ évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a bevételeknél 76,89% a teljesítés, a
kiadások pedig 70,49%-ban teljesültek, ami időarányosnak mondható. (Beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület az önkormányzat 2011. év ¾ évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
27/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi ¾ éves költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. november 30.
2.) A 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Molnár Sándor polgármester
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy az önkormányzati finanszírozási
rendszer 2012-ben nem változik. A lakosság 2 fővel több, ezért több a normatíva, 2012-ben
4.074 Ft/fő. A falugondnoki szolgálatra kapott támogatás a jövő évben nem változik. A
mozgókönyvtári feladatok ellátására az önkormányzatot 560.000 Ft illeti meg. A helyi adók
vonatkozásában sem terveznek változást. A bevételeknél lényeges változás nem várható. Az
ÁFA 25%-ról 27%-ra változik, növekedik az infláció. Fuvarköltség nő a falugondnoki
szolgálat vonatkozásában. Fejlesztés 2012-re nincs tervezve, csak az áthúzódó kerékpáros
pihenő és önerő. A nyárbúcsúztatóra beadott pályázatnak van önereje, a disznóölésre és a
bilickézésre beadott pályázatnak nincs. A körjegyzőségi hozzájárulás nem emelkedik. (2012.
évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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28/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés
szerint elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak alapján
összeállított 2012. évi költségvetési rendelettervezetet a törvényben
meghatározott határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. november 30.
3.) A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy a belső ellenőrzés célja a leltározás
szabályszerűsége és a mérleggel való egyezőség vizsgálata. Az ellenőrzésre 2012. május
hónapban kerül sor, és a 2011 évet vizsgálják. (Éves ellenőrzési terv a jegyzőkönyv
mellékletét képezi).
A képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
29/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a belső ellenőrzési
csoport vezetőjét értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. november 15.

4.) Döntést igénylő ügyek
a) Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Molnár Sándor polgármester: a közmeghallgatást december 16-án, pénteken 17 órára
javasolja, napirendi pontok pedig tájékoztató a 2011. évi feladatok végrehajtásáról, és az
önkormányzat 2012. évi célkitűzéseinek meghatározása.
A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontjával és napirendjével egyetértett, és
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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30/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
december 16-án (pénteken) 17 órakor közmeghallgatást tart a
Faluházban.
Napirend:
1.) Tájékoztató a 2011. évi feladatok végrehajtásáról
2.) Az önkormányzat 2012. évi célkitűzéseinek meghatározása
3.) Egyebek
Utasítja a polgármestert, hogy a közmeghallgatás helyéről és idejéről a
lakosságot értesítse.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 16.
b) Rendőrség támogatási kérelme
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az önkormányzatok és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött támogatási szerződés 2011. december 31-én
lejár. A támogatásokból a túlórákat és üzemanyagköltséget számolnak el. A támogatás
lakosságarányosan Vásárosfalu tekintetében 19.737 Ft/év. (Kérelem jegyzőkönyvhöz
mellékelve).
A képviselő-testület a kérelmet elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
31/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
Kapuvári Rendőrkapitányság vezetőjének kérésére - hozzájárul ahhoz,
hogy a területileg illetékes Kapuvári Rendőrkapitányság működését
(túlórák kifizetését, szolgálati gépjárművek üzemanyagköltségének
finanszírozását) 2012. január 1-től 2014. december 31-ig évente
19.737 Ft-tal támogassa, s egyúttal erre vonatkozóan Rábakecöl
Község Önkormányzata, mint gesztor szerződést kössön a GyőrMoson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal, mint támogatottal,
valamint az Országos Rendőr-főkapitánysággal, mint elfogadottal.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Kapuvári
Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse, és a támogatott összeget 20122014-ig az éves költségvetési tervekben irányozza elő.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
c) Vízitársulati hozzájárulás megvitatása
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a Vízitársulás levélben a tagi hozzájárulás befizetésére
szólította fel az önkormányzatokat (levél mellékelve). A taggyűlésen ezt sok település nem
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szavazta meg, ezért nem is fizették meg a hozzájárulást. Adók módjára történő behajtásra
nincs lehetőség, tehát nem kötelezhetőek az önkormányzatok ennek megfizetésére.
A képviselő-testület egyhangúlag felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az ügyben
tárgyaljon a többi önkormányzat polgármesterével a tagi hozzájárulás megfizetéséről.
d) Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány támogatása
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány pályázatot
nyújtott be a templomtér felújítására. A pályázathoz szükséges saját forrás biztosítására
170.000 Ft vissza nem térítendő támogatás kifizetése vált szükségessé az önkormányzat
részéről az alapítványnak.
A képviselő-testület fentiekkel egyetértett, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
32/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
kérelemre – a Vásárosfalu Jövőjéért Alapítvány részére 170.000 Ft
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást állapít meg a 2011. évi
költségvetési tartalék terhére.
Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon,
és a kiadási előirányzatot a 2011. évi költségvetési rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
e) Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető: elmondja, hogy telephely szűnik meg, és ezt az
Alapító Okiraton át kell vezetni.
A képviselő-testület a MÁMK Alapító Okiratának módosítását elfogadta, és egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
33/2011.(XI.14.) Határozat
Vásárosfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Mikrotérségi ÁMK Alapító Okiratának módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.
Utasítja a polgármestert,
polgármesterét értesítse.

hogy ezen

Felelős: Molnár Sándor polgármester
Határidő: 2011. november 30.
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döntésről

Beled

város

f) Szociális ügyek
A képviselő-testület a napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta.

5.) Egyebek
- Idősek Napjának megszervezése
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy az Idősek Napi ünnepség december 9-én,
pénteken kerül megrendezésre.
A képviselő-testület fentiekkel egyhangúlag egyetértett.

-

Tájékoztató a halastó kialakításáról

Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a halastó kialakítására vonatkozóan a
megállapodást megkötötték a vállalkozóval, időközben a tervek is elkészültek. A tervek
alapján úgy látja, ha elkészül, nagyon jó lesz.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

Mindezek után, mivel több hozzászólás és napirendi pont nem volt, a polgármester a testületi
ülést 19,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Molnár Sándor
polgármester

Dr. Gál László
jegyző

Németh-Takács Katalin
jegyzőkönyvvezető
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