SZAKONYFALU
Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. május 21-én megtartott
üléséről készült
jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv
Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 21-én
megtartott üléséről
Az ülés helye: Önkormányzat helyisége Szakonyfalu
Jelen vannak: Rogán Valéria polgármester,
Grédlics Istvánné,
Illés József,
Nemes László képviselők
Meghívottak közül jelen vannak: Szukicsné Skaper Mónika jegyző
Stájer Istvánné HVB elnök
Hán Zsolt,
Grebenárné Kühár Mária jegyzőkönyvvezető
Grédlics Istvánné korelnök köszöntötte az ülés résztvevőit.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 4 megválasztott tagja jelen van, az ülés
határozatképes.
Ezután ismertette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirend:
1/ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 2013. évi időközi polgármester választás végleges
eredményéről.
Ea: Grédlics Istvánné korelnök
Stájer Istvánné HVB elnök
2/ Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása.
Ea: Grédlics Istvánné korelnök
3/ Polgármesteri program ismertetése.
Ea: Rogán Valéria polgármester
4/ Önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása.
Ea: Rogán Valéria polgármester
5/ Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Ea: Rogán Valéria polgármester
6/ Polgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása
Ea: Grédlics Istvánné ügyrendi bizottság elnöke
7/ Alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása
Ea: Rogán Valéria polgármester

8/ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
elfogadása.
Ea: Rogán Valéria polgármester
9/ Bérleti-üzemeltetési szerződés a VASIVÍZ Zrt-vel víziközmű-szolgáltatási feladatok
teljesítésére.
Ea: Rogán Valéria polgármester
10/ Különfélék

A napirend tárgyalása előtt Grédlics Istvánné korelnök felkérte a jelenlévőket, hogy állva
hallgassák meg a Himnuszt.

Napirendek tárgyalása
1/ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója 2013. évi időközi polgármester választás végleges
eredményéről.
Ea: Grédlics Istvánné korelnök
Stájer Istvánné HVB elnök
Grédlics Istvánné korelnök felkérte Stájer Istvánnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét az
időközi polgármester választás végleges eredményének ismertetésére.
Stájer Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatójában elmondta, hogy a 2013.
évi időközi polgármester választás rendben lezajlott.
A Helyi Választási Bizottság a 2013. május 12-i időközi polgármester választásról készült
jegyzőkönyv alapján ismertette a választás eredményét.
A választáson 1 polgármester jelölt indult. Szakonyfalu község 286 választásra jogosult
választópolgára közül 189 fő jelent meg szavazóként. A leadott szavazatok között 5
érvénytelen szavazat volt. Rogán Valéria polgármester jelöltre leadott érvényes szavazatok
száma 184 volt.
A Helyi Választási Bizottság elnöke gratulált a megválasztott polgármesternek és munkájához
sok sikert kívánt.

2/ Polgármester eskütétele, megbízólevél átadása.
Ea: Grédlics Istvánné korelnök
Grédlics Istvánné korelnök felkérte a polgármestert, hogy tegyen esküt a képviselő-testület
előtt.
Rogán Valéria polgármester a képviselő-testület előtt letette a polgármesteri esküt.

Az eskütételt követően Rogán Valéria aláírta az esküokmányt és Grédlics Istvánné korelnök
átadta részére a megbízólevelet.
Grédlics Istvánné korelnök előterjesztette a 3. napirendi pontot, majd átadta a szót Rogán
Valéria polgármesternek.

3/ Polgármesteri program ismertetése.
Ea: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria az alábbiak szerint ismertette polgármesteri programját:
Elmondta, hogy mint eddig tette, úgy a jövőben is korra, nemzetiségi hovatartozásra való
tekintet nélkül Szakonyfalu község lakóinak érdekeit fogja képviselni. Megköszönte a
képviselő-testület tagjainak eddigi támogatását és kérte, hogy a továbbiakban is törekedjenek
a jó együttműködésre.
Pályázat került benyújtásra Szakonyfalu Község Önkormányzata Konyhája felújítása céljából.
A támogatási igény összege 15.750.780 Ft, melyből az önkormányzat által vállat önerő
összege: 1.750.087 Ft. Remélhetőleg az önkormányzat elnyeri az igényelt támogatást és
megtörténik a konyha infrastrukturális fejlesztése.
Az Európai Unió vidékfejlesztési programja keretében LIEDER pályázat útján közösségi ház
felújítása is szerepel a polgármester tervei között. Ennek keretében megtörténne a
kultúrotthon szigetelése, a vizesblokk felújítása, a bejárati ajtók, az ablakok cseréje stb. A
pályázatot az „Őrség határok nélkül” program keretében lehet benyújtani május végéig. A
pályázat 100 %-os támogatottságú, önerő nem szükséges hozzá.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a meglévő tűzoltószertár felújítása helyett új épület
építése lenne a legcélszerűbb. A megvalósítás érdekében folynak a tárgyalások a tervezővel.
Az új épület két kapubejáróval rendelkezne, és az épület előtt aszfaltozott közösségi teret
alakítanának ki. A tervek szerint itt kerülne kialakításra a könyvtár helyiség, és a két
nemzetiségi önkormányzat is itt kapna helyet. Az említett helyiségek kialakítását eredetileg a
kultúrház tetőterében szerették volna megvalósítani, de az épület födémrésze nem lett elég
stabil ehhez.
Falubusz cseréje is időszerű feladat lenne, jelenleg a lehetőségek felkutatása folyik.
Az újonnan megválasztott polgármester programja ismertetésének végén elmondta, legfőbb
célja, hogy elérje a község lakóinak összetartását. Szeretné ha az emberek belátnák, hogy a
falu érdekeit képviseli, s ezáltal még azok is elfogadják majd, akik eddig nem támogatták.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
54/2013.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete:
Rogán Valéria polgármester programját elfogadja.
Felelős: Polgármester
Határidő: Értelem szerint

4/ Önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása.
Ea: Rogán Valéria polgármester
A napirendi pont keretében Rogán Valéria polgármester elmondta, hogy polgármesterré
történő megválasztásával a Képviselő-testület létszáma a törvényben meghatározott 4 fő alá
csökkent. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a 2010. évi helyhatósági választásokon az
ötödik legtöbb szavazatot (82) kapott képviselő Hán Zsolt volt. Köszöntötte az ülésen
megjelent Hán Zsoltot, és felkérte, hogy a képviselői esküt tegye le, majd a megbízólevelet
vegye át.
Hán Zsolt letette az esküt.
Az eskütételt követően Hán Zsolt aláírta az esküokmányt. Rogán Valéria polgármester átadta
részére a megbízólevelet és gratulált.

5/ Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Ea: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester felkérte Szukicsné Skaper Mónika jegyzőt, hogy az
alpolgármester megválasztásával kapcsolatos jogszabályi háttérről adjon tájékoztatást.
Szukicsné Skaper Mónika jegyző elmondta, hogy a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestert választhat. Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének
módjáról határozatban dönt a képviselő-testület.
A titkos szavazás lebonyolítására a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló
bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön
jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
Az alpolgármester a megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt vagy fogadalmat
tesz, és erről okmányt ír alá.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében zárt ülést tart, amennyiben az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.
Rogán Valéria polgármester alpolgármesternek javasolta Illés József képviselőt
megválasztani.
Megkérdezte Illés Józsefet, hogy a jelölést elfogadja-e és hozzájárul-e a nyilvános
tárgyaláshoz.
Illés József a jelölést elfogadta, a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással egyetértett Illés József képviselő
szavazólapra történő felvételével, s erről a következő határozatot hozta:

55/2013. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a képviselő-testület tagjai közül Illés József képviselőt
alpolgármester jelöltként a szavazólapra felveszi.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A polgármester javaslata alapján a képviselő-testület szavazatszámláló bizottságot alakított, s
erről 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
56/2013. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alpolgármester választás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot
alakít, melynek tagjai az alábbi személyek:
Elnök: Nemes László
Tagok: Grédlics Istvánné, Hán Zsolt
Határidő: Azonnal
Felelős: Bizottság elnöke
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
57/2013. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
alpolgármesterét titkos szavazással nyílt ülés keretében választja meg.
A szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely az alakuló
jegyzőkönyvének 1. sz. mellékletét képezi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Ezután került sor a titkos szavazás lebonyolítására.
A szavazás eredményét Nemes László, az SZSZB elnöke ismertette a testülettel.
Illés József 4 igen szavazatot kapott, a testület az alábbi határozatot hozta:
58/2013. (V.21.) képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
titkos szavazással Illés József képviselőt választotta
meg alpolgármesternek.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A polgármester felkérésére az alpolgármester a képviselő-testület előtt letette az esküt.

ülés

Eskütétel után a 6. napirendi pont előterjesztéséhez a polgármester átadta a szót az ügyrendi
bizottság elnökének, Grédlics Istvánnénak.

6/ Polgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása
Ea: Grédlics Istvánné ügyrendi bizottság elnöke
Grédlics Istvánné, az ügyrendi bizottság elnöke javaslatot tett a polgármester tiszteletdíjának
és egyéb juttatásainak megállapítására.
Előterjesztésében azt javasolta, hogy a képviselő-testület az előző polgármester
tiszteletdíjának és költségátalányának összegét szavazza meg Rogán Valéria polgármester
részére.
Rogán Valéria polgármester kérte, hogy tiszteletdíja a törvény által meghatározott minimum
összegben kerüljön megállapításra.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
59/2013. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Rogán Valéria polgármester tiszteletdíját 2013. május 12-től
- 2,5 szorzó alkalmazásával - bruttó 96.625 Ft/hó összegben állapítja meg.
A polgármester választása szerint költségátalányát a polgármesteri tiszteletdíj
30 %-ában, havi 28.990,-Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Alpolgármester
Határidő: Értelem szerint

Grédlics Istvánné ezt követően átadta a szót a polgármesternek.

7/ Alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítása
Ea: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester felkérte a jegyző asszonyt, hogy ismertesse az alpolgármester
tiszteletdíjának és egyéb juttatásainak megállapítására vonatkozó jogi szabályozást.
Szukicsné Skaper Mónika jegyző ismertette az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb
juttatásainak megállapítására vonatkozó jogi szabályokat.
Rogán Valéria polgármester az alpolgármester részére bruttó 18.000 Ft/hó tiszteletdíjat
javasolt megállapítani.
A napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

60/2013. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Illés József alpolgármester részére 2013. május 12-től bruttó 18.000,-Ft/hó
tiszteletdíjat állapít meg.
Tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, számlával igazolt
költségeit a képviselő-testület megtéríti.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal

8/ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
elfogadása.
Ea: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében elmondta, hogy az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletének tervezete a meghívóval egy
időben kiküldésre került. Kérte a képviselő-testület véleményét.
Szukicsné Skaper Mónika jegyző tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy új vagyonrendelet
elfogadását törvényi változások indokolják. Változtak a keretszabályok, más elnevezéseket
kaptak az egyes vagyonkategóriák. A központi jogszabályokkal való összhang megteremtése
érdekében készült el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet tervezete.
A képviselő-testület a napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013 (V.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
(Lásd. 2. sz. melléklet)

9/ Bérleti-üzemeltetési szerződés a VASIVÍZ Zrt-vel víziközmű-szolgáltatási feladatok
teljesítésére.
Ea: Rogán Valéria polgármester
Rogán Valéria polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a testület hatalmazza
fel a VASIVÍZ Zrt. és Szakonyfalu Község Önkormányzata közötti víziközmű-szolgáltatási
feladatok teljesítésére vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződés aláírására.
A bérleti-üzemeltetési szerződés tartalmának megismerését követően a képviselő-testület a
napirendi pont keretében 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

61/2013. (V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a VASIVÍZ Zrt által víziközmű szolgáltatási feladatok teljesítése tárgyában
megküldött bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét megismerte, annak
– a jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti – tartalmával egyetért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

10/ Egyebek
A napirendi pont keretében Rogán Valéria polgármester az önkormányzat szervezésében, a
helyi Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával 2013. május 25-én megtartásra
kerülő „Gyermeknapi” programról nyújtott rövid tájékoztatást.
Ezt követően megkérte a jegyző asszonyt, hogy a falugondnoki autó esetleges cseréje
érdekében készíttessen kimutatást egy ilyen típusú gépjármű fenntartási költségeiről.

Több napirendi pont nem volt, Rogán Valéria polgármester megköszönte a megjelentek
közreműködését, majd az ülést bezárta.

K.m.f.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Rogán Valéria
polgármester

