Jegyzőkönyv,mely készült Alsóujlak község Önkormányzat
Képviselőtestületének 2012.április 30.-án tartott nyilt üléséről.
Az ülésen jelen voltak:
Németh Tibor
Velladics László
Koósné Köntés Vera
Nagy Tiborné
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Némethné Auer Valéria tagiskola intézmény vezetője,Galambosné Bolla
Rita óvoda vezető és Gotthárd István mb jegyző
A Polgármester köszöntötte a jelenlévőket,majd előterjesztette a napirendi pontokat
elfogadásra,amit a képviselők egyhangulag , változtatás nélkül elfogadtak.
NAPIREND
1./ A két ülés közt történtekről, fontosabb eseményekről beszámoló
2./ A 2011.évi költségvetési rendelet módositása
3./ Vackor óvoda beszámolója a 2011.évi tevékenységről
4./ Kardos L. általános iskola tájékoztatása a 2011.évi tagiskola tevékenységéről
5./ Zárszámadó rendelet elfogadása
6./ Az önkormányzat éves belső ellenőrzéséről készült beszámoló
ismertetése és elfogadása
7./Nyugat-dunántuli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulat 2011.évi
működéséről szóló beszámoló elfogadása
8./ Szilárd hulladék dijtételeinek módositása 2012.május 1.-től.
9./ Egyebek

ELŐTERJESZTŐ
polgármester
polgármester
óvodavezető
intézményvezető
polgármester
polgármester
polgármester
Polgármester

Első napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: szociális tűzifa elosztása,annak kiszállitása rendben megtörtént,
50 család részesült támogatásban.A lakosság örömmel vette a támogatást,de volt olyan
személy,család is aki kifogásolta mivel nem kapott.A kiszállitás költségei megtérültek az
önkormányzatnak.
Csehi és Csipkerekhez való csatlakozás ügyében megbeszélésen vettem részt,ahol a Kámi
képviselőtestület is részt vett. Ugy néz ki a helyzet,hogy az igérgetések ellenére,ami a Csehi
és Csipkerek részéről elhangzott,hogy Alsóujlak lesz a központ, nem akar megvalósulni,már
más elképzelések vannak Kám irányában.A képviselőtestület állásfoglalását május végéig
kellene kialakitani véglegesen.
A közmunkaprogram május 1 napjával indult, összesen 9 fővel.A programban van a
fűnyirás,hidak, keritések festése, és a mezei utak karbantartása. Uj fűnyiró gépek vásárlása is
be van tervezve,mivel a rég vásároltak elkoptak,sokszor javitásra szorulnak.
A szemétszedés nem jól sikerült,azon nagyon kevesen vettek részt.A lakosság részéről senki.

Répcelak polgármestere a LAK nevü települések részére találkozót szervez.Program még
nincs.Feltétlenül el kellene menni néhány fővel.A későbbi időpontban majd erről szót kell
váltani.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület a beszámolót egyhangulag
elfogadta.
Második napirendi pont
(rendelet-tervezet csatolva)
Németh
Tibor polgármester: a 2011.évi költségvetés módositásra szorul,az állami
támogatások és egyéb okok miatt.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem,volt a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta.
5/2012.(IV.30.) sz. Önkormányzati Rendelet az Alsóújlak Község Önkormányzata 2011.
évi költségvetéséről szóló 3/2011(II.24.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról
Alsóújlak Község képviselőtestülete a 2011. évben kapott kiegészítő állami támogatások
költségvetésben történő beépítése, a beszámolóhoz történő egyezősége érdekében az alábbiak
szerint módosítja a 2011. évi költségvetést:
1.§ Az 3/2011.(II.24.) sz. Önkormányzati Rendelet (továbbiakban „KR”.) 3.§ helyébe az
alábbi rendelkezés kerül:
„/1/ A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi
költségvetését
63019.- ezer Ft
bevétellel és kiadással hagyja jóvá.
/2/ A képviselőtestület a költségvetés működési hiányát 2860.-ezer Ft összegben
a fejlesztési tartalékát
325.-eFt összegben hagyja jóvá.”

1.§ Az „KR” , sz. melléklete az e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sz, melléklet „változás
+/-„ oszlopban leírtak szerint változik.
2.§. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.
Németh Tibor
Polgármester

Gotthárd István
mb jegyző

Harmadik napirendi pont:
Galambosné Bolla Rita vezető óvónő: az óvoda felszereltsége tekintetében jónak
mondható.Játékkészlet megfelelő.Az ünnepek minden esetben megünneplésre kerültek,elég
szinvonalas műsorral készültek,melyek jól is sikerültek.A technikai dolgozókat nagyon jól
segiti az Erika,kéri hogy továbbra is ott dolgozhasson.A legnagyobb gondja,hogy a 30 fős
óvodai gyermeklétszámhoz nincs elegendő ovónő,igy a megszüntetett Tamási Attilánéra
nagyon szükség lenne.A kért létszámot a törvény is előirja.Ő munkaviszonyát 4 órában vissza
kell állitani,különben nem teljesülnek a gyermekekre előirt felügyeleti létszám.Mint

intézmény vezető ezt joggal kéri,különben nem vállal felelősséget a gondozott gyermekek
tekintetében.
Németh Tibor polgármester: nem érti hogy eddig a Tőke Istvánné ,mint óvónő kielégitette
már több éve a létszámot.Az egy fő felvétele a költségvetésben nem lett beépitve,nagyon
sokba kerülne az önkormányzatnak.Nem lát lehetőséget arra,hogy a kérés teljesüljön.
Galambosné Bolla Rita vezető óvónő: feltétlenül kéri,hogy a kért létszám felvetése kerüljön
be a jegyzőkönyvbe,igy a felelősség nem fogja terhelni,ha valami rendkivüli történne az
intézményben.
Németh Tibor polgármester: meg kell vizsgálni a kért igényt pénzügyileg,az biztos hogy a
hiány ezzel növekedni fog,csak honnét lesz az pótolva.
A képviselőtestület a beszámolót egyhangulag elfogadta.
Negyedik napirendi pont:
Némethné Auer Valéria tagiskola intézmény megbizott vezetője:az Alsóujlaki alsótagozatos
iskola 2007. szeptember 1 napjától lett a Vasvári Kardos László általános iskola
tagintézménye.Az oka az volt,hogy az önkormányzat kevésebb anyagi ráforditással
üzemeltetheti az iskolát,mivel több állami normativát kap az intézmény.Sajnos pályázati
lehetőség ezzel nincsen .Igy az iskola csak a legszükségesebb dolgokat tudja biztositani a
gyermekek részére.Jelenben 19 fő a létszám,hogy a jövőt illetően hogy alakul az iskola
élete,arra választ nem lehet adni.Maradhat e,vagy a gyermekeket bejáratják Vasvárra.

Ötödik napirendi pont:
(rendelettervezet csatolva)
Németh Tibor polgármester:a 2011.évi költségvetés végrehajtását 61.171 ezer forint bevétellel
és 59.005 ezer forint kiadással kell jóváhagyni.A működési egyenleg +2928 ezer forint a
felhalmozási egyenleg – 1533 ezer forinttal kell jóváhagyni.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a rendelet-tervezetet változtatás nélkül elfogadta.
Alsóújlak Község Képviselőtestületének 6/2012.(IV.30.) sz. önkormányzati rendelete
Alsóújlak Község Önkormányzata 2011. évi költségvetése
végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

1.§ Alsóújlak Község Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtását
61.171.- ezer Ft bevétellel
59.005- ezer Ft kiadással hagyja jóvá
A 2011.évi működési egyenleget
+2928-ezer Ft-ban
A 2011. évi felhalmozási egyenleget -1533.-ezer Ft-ban hagyja jóvá
Az önkormányzat bevételei

2.§ /1/Az önkormányzat 2011. évi összesített bevételei teljesítését forrásonként 1. sz.
melléklet szerint fogadja el.
/2/ A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési fenntartási bevételeinek teljesítését a 2. sz.
melléklet szerint fogadja el.
/3/ a felhalmozási bevételek teljesítését a 3 sz. melléket szerint állapítja meg.
Kiadások
3.§ /1/ Az önkormányzat összesített működési kiadásainak teljesítését a 4. sz. melléklet
szerint fogadja el.
/2/ A polgármesteri hivatal működési fenntartási kiadásainak teljesítését az 5. sz. melléklet
szerint fogadja el.
/3/ A felhalmozási kiadások 2011. évi teljesítését a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
/4/ A működési célú pénzeszközátadások teljesítését a 7. sz. melléklet szerint fogadja el.
Intézmények kiadásai és bevételei
4.§ A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 8. sz.
szerint fogadja el.

melléklet

5.§ A képviselőtestület a működési és felhalmozási mérleget a 9. sz. melléklet szerint hagyja
jóvá
6.§ (1) A polgármesteri hivatal és intézményeinek 2011. évi költségvetési helyesbített
pénzmaradványát 3713.-ezer Ft összegben, módosított pénzmaradványát, …..-ezer Ft
összegben a 10.sz. melléklet a./ pontja szerint hagyj jóvá.
(2) A pénzmaradvány összetételét és a pénzmaradvány felhasználását a 10.sz. melléklet
b./ pontja alapján állapítja meg.
7.§ Az önkormányzat 2011. évi mérlegét a 11. sz. melléklet szerint fogadja el.
8.§ Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti tárgyi eszköz állományát az 12. sz.
melléklet szerinti táblázat alapján állapítja meg.
9.§ /1/Az önkormányzat hitel adósság állománya 2011. december 31-én 0.-Ft. A szállítói és
helyi adókkal kapcsolatos kötelezettségeket, és tartozásokat, adóelengedéseket a 13. sz.
melléklet tartalmazza.
/2/ Több éves kihatással bíró fejlesztési döntést 2011. évben nem hozott az önkormányzat.
10.§ Az önkormányzat 2011. évi alkalmazotti létszámát a 14. melléklet tartalmazza.
11.§ A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségeknek teljesítést biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
12 .§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Németh Tibor
Polgármester

Gotthárd István
mb jegyző

Hatodik napirendi pont:
(irásos anyag csatolva)
Németh Tibor polgármester: Szántó és Társa BT elkészitette a 2011.évi éves ellenőrzési
jelentését,melyet a képviselőtestülettel ismertetni kell és el kell fogadni határozattal.
A képviselőtestület a napirendi ponthoz nem szólt hozzá, 5 igen szavazattal 0 ellenszavazattal
azt jóváhagyta.
16/2012. számu Képviselőtestületi határozat
Alsóujlak község képviselőtestülete a Szántó és Társa BT által
készitett belső ellenőrzési jelentését elfogadja.
Felelős: polgármester-határozat megküldéséért
Határidő: ülést követő nap
Hetedik napirendi pont:
Németh Tibor polgármester: A nyugat-dunántuli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
társulás 2011.évi beszámolóját kell elfogadni.
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal a beszámolót elfogadta.
17/2012. számu Képviselőtestületi Határozat
Alsóujlak község Képviselőtestülete a Nyugat-dunántuli
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
Társulási megállapodás VII/1.1.h.pontja ,valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.évi
CXXX.tv. 6.§.(4) bekezdésére tekintettel a nyugat – dunántuli
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011.évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Nyolcadik napirendi pont:
(határozat tervezet csatolva)
Németh Tibor polgármester:A 2000.évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény
alapján,űrités számára vetitett dijszabás esetén a számlázandó dij a hulladék ártalmatlanitás
begyüjtés és szállitás költségeinek összege.2012.május 1-től igy magasabb dijtételt kell
alkalmazni a MŰLLEX KFT értesitése alapján.

A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellen
szavazattal az uj dijtételeket elfogadta és ezzel a 36/2011.(XII.15.) számu képviselőtestületi
határozatot 2012.április 30.napjával hatálytalanitja.
18/2012. számu Képviselőtestületi határozat
Alsóujlak község Képviselőtestülete a MÜLLEX-KÖRMEND
Hulladékgyüjtő és Hasznositó KFt-vel kötött települési szilárd
hulladék elszállitásának végzése ügyében a 36/2011.(XII.15.)
számu határozatát 2012.április 30.napjával hatálytalanitja és
2012. május 1 napjával az alábbi dijtételekkel egyetért.
- 80 literes edény

282.-ft/ürités + ÁFA

- 120 literes edény

387.-ft./ürités +ÁFA

- 240 literes edény

728.-ft./ürités + ÁFA

A 80 literes edényt csak az egy fős háztartások igényelhetik
A MÜLLEX feliratu hulladékgyüjtő zsák ára 310.-ft./db +ÁFA
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kilencedik napirendi pont:
Egyebek
A napirendi ponthoz hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17 órakor bezárta.

Németh Tibor
Polgármester

Gotthárd István
mb jegyző

