Jegyzőkönyv, mely készült Alsóujlak Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2012. december 7.-én készült nyilt üléséről.

Az ülésen jelen voltak:
Németh Tibor
Velladics László
Koósné Köntés Vera
Nagy Tiborné
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Gotthárd István mb jegyző
A polgármester üdvözölte a megjelent képviselőtestület tagjait és megállapitotta hogy az ülés
határozatképes,majd előterjesztette a napirendi pontokat elfogadásra,amit a képviselők
egyhangulag elfogadtak.
NAPIREND

ELŐTERJESZTŐ

1./ Az önkormányzat 2012.évi költségvetésének háromnegyedéves eredményéről
beszámoló.
Polgármester
2./ Közös polgármesteri hivatallal kapcsolatos tervezet ismertetése
polgármester
3./ Vasi Hegyhát Többcélu Kistérségi társulás nyilatkozata a továbbműködtetéséről
Polgármester
4./ Éves ellenőrzési terv elfogadása a 2013.évre
polgármester
5./ Iskola épületének ingyenes vagyonkezelési jogának átadása az Inzézményfenntartó Központnak.
Polgármester
6./ Viziközmű vagyontárgyak átadása, étvételéről szóló megállapodás elfogadása
Polgármester
7./Egyebek
Első napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: az önkormányzatnak szeptember 30.-ai fordulónappal
háromnegyedéves beszámolót kell késziteni a képviselőtestület részére,melynek határideje
december 15. napja.A beszámoló elkészült,ugy a bevételek,mint a kiadások időarányosan
teljesültek.A beszámolót 38043 ezer forint kiadással és 51097 ezer forint bevételi előirányzat
teljesüléssel kell elfogadni.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a határozati javaslatot változtatás nélkül egyhangulag elfogadta.
40/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község Képviselőtestülete a 2011.évi CXCV.tv. az
államháztartásról,valamint a 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet
alapján a 2012.évi első háromnegyedéves beszámolót 38043 ezer
ft.kiadás teljesitéssel és 51097 ezer forint bevételi előirányzat

teljesitéssel elfogadja.A teljesülési adatokat a határozat 1. sz.
mellékletében szereplő pénzforgalmi jelentésben fogadja el.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
Második napirendi pont:
(irásos előterjesztés csatolva)
Németh Tibor polgármester: a javaslattétel megküldésre került Kám község
körjegyzőjének.Alsóujlakot érintően arra kell törekednünk,hogy a hivatal megmaradjon és két
ügyintéző,- adó és szociális ügyintéző végezze majd a munkát.A hivatal közös összlétszáma 9
fő lenne igy a körjegyzőségben lévő személyekkel együtt.Ezem az ülésen nem kell
dönteni,határozatot hozni,hanem csak véleményt kell alkotni a megállapodás tervezetet
illetően.December 12.én Kámi körjegyzőségen lesz a hat önkormányzat képviselőtestülete
összehivva,ahol már határozattal kell dönteni a csatlakozás kérdése felől.
Nagy Tiborné képviselő: jó lesz a Kámhoz történő csatlakozás,arra kell ügyelni,hogy a
felmerült költségek reálisan kerüljenek felosztásra.
Varga Zoltán képviselő: Alsóujlak volt már Kám község csatlakozója,nem idegen a község a
lakosságunk előtt.Ugy gondolja,hogy a költségek is megfelelően kerülnek majd elosztásra.
Velladics László alpolgármester: ő először Vasvárhoz való csatlakozást látta volna jónak,de
mostmár egyetért Kám-al is.Jóindulatu emberek lakják a községeket,ezt nem azért
mondja,mert Csipkerek községből származik.A javasolt módositással egyetért,ezt kell
érvényre juttatni Alsóujlak község vonatkozásában a közös képviselőtestületi ülésen.
Németh Tibor polgármester:a megállapodás tervezethez készitett javaslattétel teljesen ésszerü
alapokon nyugszik,csak érthetővé kell tenni a leirtakat.
Harmadik napirendi pont:
(határozat tervezet csatolva)
A vasi Hegyhát Többcélu Kistérségi Társulás fennmaradása ügyében a csatolt határozati
javaslatot kell elfogadni,hogy a gyermekjólét, családsegités,házi segitségnyujtás, orvosi
ügyelet továbbra is biztositott maradjon.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
41/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község Önkormányzata,mint a Vasi Hegyhát Többcélu
Kistérségi Társulás önkormányzata kinyilvánitja,hogy a számára
kötelezően ellátandó önkormányzati alapfeladatok közül a
gyermekjóléti,családsegitési,házi segitségnyujtási,hétközi és
hétvégi központi házi orvosi ügyeleti feladatellátást 2013.január
01-től társulási intézménye révén kivánja ellátni.
Felelős: polgármester
Határidő:2012.december 05
Negyedik napirendi pont:
(irásos előterjesztés csatolva)

Németh Tibor polgármester:A 2013évre szóló belső ellenőrzési tervet a képviselőtestületnek
jó kell hagyni határozattal.Tételesen fel van sorolva az ellenőrzés tipusa,ütemezése, és a
szükséges erőforrás.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a belső ellenőrzésről készült kimutatást elfogadta.
42/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község Képviselőtestülete a 2013.évre szóló belső
ellenőrzési tervet elfogadta.Felkéri a mb jegyzőt,hogy a tervet a
belső ellenőrzési jogosult részére küldje meg
Felelős: mb jegyző
Határidő: azonnal
Ötödik napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: az iskola ingyenes vagyonkezelési jogának átadása ügyében
testületi határozatot kell hozni ahhoz,hogy a polgármester az intézményfenntartó központtal a
megállapodást aláirja.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal az Alsóujlak Petőfi S.u.13 szám alatti iskola épület ingyenes vagyonkezelési jogát
átadta az intézményfenntartó központnak.
43/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község Képviselőtestülete az Alsóujlak Petőfi S.utca 13
szám alatti iskola épület ingyenes vagyonkezelési jogát átadja az
intézményfenntartó központnak.Felkéri és meghatalmazza
Németh Tibor polgármestert,hogy a megállapodást irja alá,mint
átadó fél.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Hatodik napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: a VASIVIZ Zrt megállapodás tervezetét kell elfogadni a
viziközmű szolgáltatás átadásáról,melyet a polgármesternek kell aláirni a testület
felhatalmazását követően.A vagyontárgyak,mely a megállapodás 1. számu melléklete
lesz,2013.március 31.ig készül el.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a megállapodásban foglaltakkal egyetértett.
44/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község Képviselőtestülete a VASIVIZ ZRt
(Szombathely Rákóczi u.19.) viziközmű szolgáltatás átadásáról
készült
megállapodás
tervezetet
változtatás
nélkül
elfogadja.Felkéri és meghatalmazza a polgármestert,hogy a

megállapodás tervezetet irja alá és azt négy példányban küldje
meg a megállapodásban résztvevő félnek.
Felelős: polgármester
Határidő: ülést követő nap.
Több tárgy nem lévén az ülést a polgármester 16 órakor bezárta.
Kérte a képviselőtestületet hogy a közmeghallgatáson feltétlenül jelenjen meg.

Németh Tibor
Polgármester

Gotthárd István
mb jegyző

