SZAKONYFALU
Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 29-én megtartott
nyílt
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november
29-én megtartott nyílt üléséről
Az ülés helye: Kultúrottthon Szakonyfalu
Jelen voltak: Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
Illés József képviselő
Távolmaradtak: Grédlics Isvánné és Nemes László képviselők, akik távolmaradásuk okát
előre bejelentették
Meghívottak közül jelen voltak:
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Petres Norbert falugondnok
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Császár Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az 5 megválasztott képviselő-testületi tag közül 3 jelen van, az ülés
határozatképes.
A polgármester ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirend:
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamást polgármester
2/ Beszámoló Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester
3/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
4/ Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Ea: Császár Tamás polgármester
5/ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
Ea: Császár Tamás polgármester
6/ 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester
7/ Megállapodás a szakonyfalui Futball Klubbal.
Ea: Császár Tamás polgármester
8/ Művelési ág átvezetésének kezdeményezése.
Ea: Császár Tamás polgármester
9/ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel.
Ea: Császár Tamás polgármester

10/ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012.(VII.24.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Császár Tamás polgármester
11/ Egyebek

Napirendek tárgyalása
1/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett
tevékenységről.
Ea: Császár Tamást polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet alapján számolt be a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót, mely a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi, tudomásul
veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

2/ Beszámoló Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III.
negyedévi teljesítéséről.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló
tájékoztató, mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi, a meghívóval egy időben
kiküldésre került. Kérte a képviselő-testület tagjainak véleményét.
A napirenddel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
73/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglaltak
szerint megismerte, azt elfogadta.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

3/ Szakonyfalu Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Ea: Császár Tamás polgármester
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét
képező előterjesztés alapján javasolta az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott
rendeletének módosítását.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Lásd. 4. sz. melléklet)

4/ Javaslat Szakonyfalu Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának
elfogadására.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező előterjesztés alapján
javasolta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.
A képviselő-testület rövid véleménycserét követően a napirenddel kapcsolatosan 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hozzávetőleges irányszámok
ismeretében a 2013 évi költségvetési koncepcióját – mely a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét
képezi - megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési munkái a
benne foglaltak alapján folytatódjanak.
A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt és a polgármestert, hogy Magyarország 2013
évi költségvetésének jóváhagyását követő 45 napon belül Szakonyfalu Község
Önkormányzata 2013. évi költségvetését terjessze a képviselő-testület ülése elé.
Határidő: Szöveg szerint
Felelős: Polgármester, körjegyző

5/ Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében javasolta a Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozásáról szóló 66/2012. (X.30.) számú határozat hatályon kívül helyezését és e
témakörben új határozat elfogadását.
Új határozat meghozatalát az alábbiak indokolják:
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu Községek Önkormányzatai írásos megkeresést intéztek
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Önkormányzataihoz, melyben a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos elvárásaikat, igényeiket fogalmazták meg.
Néhány lényeges elemet kiemelve:
1. Elengedhetetlenül fontosnak tartják Apátistvánfalván az állandó kirendeltség
kialakítását.
2. Ragaszkodnak a jelenleg köztisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselők további
foglalkoztatásához.
3. Előre láthatóan 2013. 01. 01-jétől az apátistvánfalvi körjegyzőségről távozik a
körjegyző, valamint 1 fő pénzügyi előadó.
Mivel a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 03. 01-jétől kerülne kialakításra,
ezért 2013. január és február hónapokban is biztosítani szükséges az apátistvánfalvi
körjegyzőségen a szakmai feladatok folyamatos ellátását. Ebben az alsószölnöki
körjegyzőség szakmai támogatása szükséges.
Javasolta a testületnek értsen egyet azzal, hogy amennyiben a Közös Önkormányzati
Hivatalban a feladatellátáshoz 11 státusz áll rendelkezésre, úgy ebből 1 aljegyzői és 3
ügyintézői státusz az apátistvánfalvi kirendeltségen kerüljön kialakításra.
A Közös Önkormányzati Hivatal működési-fenntartási költségeinek biztosítására az alábbi
javaslatot tette:
A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő személyi juttatást és dologi
kiadást elsősorban az e célra biztosított központi költségvetési működési támogatás fedezi.
Amennyiben a központi költségvetési működési támogatás a hivatal működési-fenntartási
kiadásait nem fedezi le teljes mértékben, úgy a székhely hivatal vonatkozásában felmerülő
hiányt Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Önkormányzatai saját
költségvetésük terhére biztosítják, míg az apátisvánfalvi kirendeltség vonatkozásában
felmerülő hiányt Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu Községek Önkormányzatai saját
költségvetésük terhére biztosítják.
A képviselő-testület e határozatát a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosított
központi finanszírozás, valamint a helyi önkormányzatok 2013. évi költségvetési helyzete
ismeretében felülvizsgálhatja.
A képviselő-testület rövid véleménycserét követően a napirenddel kapcsolatosan 3 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

75/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
I.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2012. (X.30.) számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
II.
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban KÖH) létrehozására irányuló szándékát kinyilvánítja az alábbiak figyelembevételével:
1. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Rábavidéki szlovén települések (Alsószölnök,
Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu) önkormányzatai létrehozzák
önálló hivatalukat.
2. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal – a jelenlegi két
körjegyzőségi hivatal (Alsószölnök, Apátistvánfalva) adottságait figyelembe véve – a jobb
szakmai, tárgyi, infrastrukturális feltételekkel rendelkező hivatalban kerüljön kialakításra.
Ennek megfelelően a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye Alsószölnökön legyen.
3. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1jével kerüljön megalakításra.
4. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy amennyiben Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
Községek Körjegyzőségén 2013.01.01-jétől a körjegyzői állás betöltetlen marad, úgy a Kttv.
251.§-ára figyelemmel a körjegyzői feladatokat – kinevezés alapján – az alsószölnöki
körjegyző látja el a Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásáig.
5. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2013.01.01-jétől a Közös Önkormányzati Hivatal
megalakulásáig terjedő átmeneti időszakban Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu Községek
Önkormányzatai által igényelt szakmai támogatást – megbízási szerződés alapján –
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége köztisztviselői biztosítják.
6. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu települések
tekintetében az ügyfélfogadás az Apátistvánfalván állandó jelleggel működő kirendeltségen
keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen.
7. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy amennyiben a Közös Önkormányzati Hivatalban a
feladatellátáshoz 11 státusz áll rendelkezésre, úgy ebből 1 aljegyzői és 3 ügyintézői státusz az
apátistvánfalvi kirendeltségen kerül kialakításra.
8. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal működésifenntartási költségeit a települési önkormányzatok az alábbiak szerint biztosítják.
a. A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetésében szereplő személyi juttatást és
dologi kiadást elsősorban az e célra biztosított központi költségvetési működési
támogatás fedezi..
b. Amennyiben a központi költségvetési működési támogatás a hivatal működésifenntartási kiadásait nem fedezi le teljes mértékben, úgy a székhely hivatal
vonatkozásában felmerülő hiányt Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek
Önkormányzatai saját költségvetésük terhére biztosítják, míg az apátisvánfalvi
kirendeltség vonatkozásában felmerülő hiányt Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu
Községek Önkormányzatai saját költségvetésük terhére biztosítják.
A képviselő-testület e határozatát a Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez biztosított központi
finanszírozás, valamint a helyi önkormányzatok 2013. évi költségvetési helyzete ismeretében
felülvizsgálhatja.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Polgármester

6/ 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében javasolta a 2013. évi Belső
ellenőrzési terv jóváhagyását.
A képviselő-testület tagjai a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták:
76/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tervét
a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester, belső ellenőr

7/ Megállapodás a szakonyfalui Futball Klubbal.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében tájékoztatta a testületet arról, hogy a
szakonyfalui Futball Klub a 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz támogatási kérelmet kíván benyújtani a Sportöltöző felújítására.
A pályázathoz szükséges Szakonyfalu Község Önkormányzataó, mint az ingatlan
tulajdonosának hozzájárulása.
Kérte a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület a napirenddel kapcsolatosan 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét
képező Szakonyfalu Község Önkormányzata és Futball Klub Szakonyfalu közötti
Megállapodás tartalmát megismerte, a benne foglaltakkal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

8/ Művelési ág átvezetésének kezdeményezése.
Ea: Császár Tamás polgármester
A napirendi pont keretében Császár Tamás polgármester elmondta, hogy a sportöltöző
felújításra vonatkozó támogatás iránti kérelem benyújtásakor problémát vetett fel az, hogy a
már 2007. év óta sportöltözőként hasznosított épület a Földhivatal nyilvántartásában jelenleg
is mint általános iskola szerepel.
Rogán Valéria alpolgármester javasolta, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a
polgármestert a Szakonyfalu 274. hrsz.-ú ingatlan művelési ága átvezetésének
kezdeményezésére.
A képviselő-testület rövid véleménycserét követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2012. (XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy a Szakonyfalu 274. hrsz.-ú ingatlan „kivett, általános iskola” megnevezés helyett a
„kivett, sportöltöző, orvosi rendelő” megnevezésre történő átvezetést kezdeményezze a
Körmendi Körzeti Földhivatalnál.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

9/ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy Petres Zsolt 9983
Szakonyfalu, Fő út 122. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy
elviekben támogassa gyermekének Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételét.
A képviselő-testület a napirend keretében 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
79/2012.(XI.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elviekben támogatja Petres Alíz
(szül: Körmend, 1998. október 19., an: Kovács Zsuzsanna) 9983 Szakonyfalu, Fő út 122.
szám alatti lakos, tanuló Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Arany János
tehetséggondozó programjában való részvételét.
Petres Alíz szülei háztartásukban további két kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak,
nevezett tanuló középfokú oktatási intézménybe történő napi bejárása a nagy távolság miatt
nem megoldható.
A képviselő-testület pénzügyi forrás hiányában pénzbeli támogatást biztosítani nem tud.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

10/ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012.(VII.24.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése.
Ea: Császár Tamás polgármester
Császár Tamás elmondta, hogy az önkormányzati törvény felhatalmazása alapján Szakonyfalu
Község Önkormányzata az egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról helyi rendeletet
alkotott.
2012. november 14-én az Alkotmánybíróság e felhatalmazás rendelkezéseit
alkotmányellenesnek minősítette, ezért a polgármester javasolta a helyi rendelet hatályon
kívül helyezését.
A képviselő-testület az előterjesztés megvitatását követően 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2012. (XII.10.) önkormányzati rendelete az egyes tiltott, közösségellenes
magatartásokról szóló 11/2012. ((VII.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Lásd. 8. sz. melléklet)

11/ Egyebek
A napirendi pont keretében a képviselő-testület határozathozatal nélkül felhatalmazta a
polgármestert:
- az önkormányzati utak kátyúzásának megrendelésével,
- a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Igazgatóságának megkeresésével az általuk megrongált utak
helyreállítása érdekében.
Több napirendi pont nem volt.
Császár Tamás polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, majd az ülést
bezárta.

K.m.f.

Császár Tamás
polgármester

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

