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Horváth Zoltán képviselő, aki távolmaradásának okát előre bejelentette
Felsőszölnök
Ropos Gábor polgármester
Hanzsek Viktória képviselő
Balogh Péter képviselő
Takács Adrián Donát képviselő
Távolmaradt:
Mizser Ferenc alpolgármester, aki távolmaradásának okát előre bejelentette
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Császár Tamás polgármester
Rogán Valéria alpolgármester
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Illés József képviselő
Nemes László képviselő
Meghívottak közül jelen voltak:
Varga Sándor rendőr százados (Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály)
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Császár István falugondnok
Labricz Józsefné gazdálkodási főelőadó
Grebenárné Kühár Mária jkv.vez.
Monek Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületek határozatképesek, mivel Alsószölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 4 képviselő, Felsőszölnök
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 4 képviselő,
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 megválasztott tagjából 5 képviselő
jelen van, majd az ülést megnyitotta.
Ezután előterjesztette a napirendi tervezetet, melyet a képviselő-testületek egyhangúlag
változtatás nélkül elfogadtak.

Napirend:
1/ Bűnmegelőzési tájékoztató.
Ea: Monek Zsolt polgármester,
Varga Sándor rendőr százados (Vas Megyei Rendőr-főkapitányság)
2/ Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének
módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4/ Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetésének elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
5/ Sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területén.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6/ Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzata csatlakozási szándéka
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Önkormányzatok tagsága a Közhasznú Turisztikai Egyesületben.
Ea: Monek Zsolt polgármester
8/ Egyebek

Napirendek tárgyalása

1/ Bűnmegelőzési tájékoztató.
Ea: Monek Zsolt polgármester, Varga Sándor rendőr százados a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság képviseletében
A napirendi pont keretében Monek Zsolt polgármester felkérte Varga Sándor rendőr
századost, aki a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
képviseletében jelent meg az ülésen, hogy tartsa meg bűnmegelőzéssel kapcsolatos
tájékoztatóját.
Varga Sándor rendőr százados elmondta, a cél az, hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
ismeretek eljussanak az idős emberekhez, akik leggyakrabban válnak bűncselekmények
áldozataivá. A bűnmegelőzéssel kapcsolatosan megtartásra kerülő tájékoztatókon az idős
emberek általában nem jelennek meg, ezért vetődött fel, hogy az önkormányzatokkal veszik
fel a kapcsolatot. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
„Bűnmegelőzési tanácsok időseknek” címmel készített egy propaganda anyagot, melynek
néhány példányát az ülésen átadta.
Tájékoztatta a testületeket arról, hogy elektronikus úton havonta Bűnmegelőzési hírlevelet
küldenek az önkormányzatok részére.

Javasolta, hogy az önkormányzatok anyagi lehetőségeikhez mérten, pályázati lehetőségek
igénybevételével szerezzenek be térfigyelő kamerákat. Hasznosnak bizonyulnak a riasztó
berendezések is. Az említett hírlevél pályázati lehetőségekről is nyújt tájékoztatót.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy a százados úr által említett hírlevelek
rendszeresen megérkeznek, az abban foglaltakról a lakosság tájékoztatása megtörténik.
Takács Adrián Donát képviselő elmondta, hogy a felsőszölnöki általános iskola is
rendszeresen megkapja a hírlevelet.
Barabás Attila képviselő tájékoztatta a testületeket, hogy a LEADER program keretében is
lehet pályázni térfigyelő kamerák beszerzésére.
Ropos Gábor polgármester véleménye szerint a jelenlegi pályázati kiírások nem előnyösek a
nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatok számára. Az önkormányzatok a magas
költségek miatt nem engedhetik meg maguknak a térfigyelő kamerák beszerzését.
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont lezárásaként megköszönte az elhangzott
tájékoztatót. A polgármester elismerően szólt az ülésen időközben megjelenő körzeti
megbízott munkájáról.
A képviselő-testületek tagjai a tájékoztatót határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták.

2/ Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetésének elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében kérte a – meghívóval kiküldött Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetési tervezetének véleményezését. A maga részéről
javasolta a tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
1/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében foglaltak
alapján elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletébe
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
5/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében foglaltak
alapján elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletébe
Felelős: Ropos Gábor polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
1/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetését a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében foglaltak
alapján elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletébe
Felelős: Császár Tamás polgármester. Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

3/ Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek
Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés – mely a
jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi - a képviselők részére a meghívóval egy időben
megküldésre került.
A költségvetés módosításával kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
2/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Felsőszölnök Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének
módosítását a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete alapján elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint
azonos tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletébe
Felelős: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
6/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Felsőszölnök Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének
módosítását a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete alapján elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint
azonos tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletébe
Felelős: Ropos Gábor polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
2/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök Felsőszölnök Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének
módosítását a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete alapján elfogadja.
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint
azonos tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2011. évi költségvetési
rendeletébe
Felelős: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: Azonnal

4/ Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetésének elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek
Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztés - mely a jegyzőkönyv 3. sz.
mellékletét képezi - a képviselők részére a meghívóval egy időben megküldésre került.
Átadta a szót a körjegyző asszonynak a szóbeli kiegészítés megtartására.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek
Körjegyzősége 2012. évi költségvetési terve kapcsán a következő szóbeli kiegészítést tette:
A körjegyzőség 2012. évi költségvetése összeállítása során a fő cél a kiadási oldal lehető
legnagyobb mértékű csökkentése volt. Tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a 2012-es
évre vonatkozó költségvetési törvény értelmében a költségvetési szervnél foglalkoztatottak
éves Cafeteria kerete nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. A tervezés ennek
figyelembevételével történt. A tervezetből kitűnik, hogy a körjegyzőségnek 350.000 Ft
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa van. Ebből az összegből már beszerzésre került egy
porszívó, illetve egy a házasságkötéseknél használatos pezsgőspohár készlet. Tervek között
szerepelt a szintén házasságkötésekhez szükséges hangosító berendezés, melynek beszerzése
egyenlőre felfüggesztésre került a jelenleg még nem átlátható közigazgatási átszervezés miatt.
A szabad pénzmaradvány (919 e Ft) részét képezi egy kifizetésre nem került jubileumi
jutalom. Megtakarításra tettünk szert, amikor a körjegyző – pénzügyi munkatárs távozása
miatt – három hónapig a körjegyzői feladatok ellátása mellett térítésmentesen a pénzügyi
munkakör feladatot is ellátta. 2011. évben a már hagyománnyá vált „Köztisztviselői Nap”
sem került megszervezésre. Ennek költségei is megtakarításra kerültek. Hangsúlyozta
azonban ennek szükségességét és fontosságát, hiszen egy ilyen jellegű informális rendezvény
erősíti a jó munkakapcsolatokat a polgármesterek, a köztisztviselők és a falugondnokok
között. A körjegyzőség 2011. évi gazdálkodása során igyekezett minél nagyobb
megtakarításokra szert tenni, ezen megtakarítások ugyanis beépítésre kerülnek a 2012. évi
költségvetésbe, következésképpen az önkormányzatoknak ennyivel kisebb összeget kell
átadni a körjegyzőség 2012. évi gazdálkodásához.
Elmondta, hogy a megtakarítások érdekében évente felülvizsgálatra kerülnek a szolgáltatási
szerződések. „Mobilflotta” kialakításával a munkatársak ingyenesen kommunikálhatnak
telefonon egymással és családtagjaikkal, ennek köszönhetően a telefonköltségeknél is jelentős
megtakarításokat lehetett elérni. A fénymásoló használata is ellenőrzött keretek között
történik. Regisztrálásra kerül a készített másolatok, nyomtatások darabszáma, így a
szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett összegek csak megfelelő kontrolt követően
fizethetők ki.
Összegezve elmondta, hogy a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének tervezett főösszege
1.847 ezer Ft-tal csökkent a 2011. évihez képest. Biztosította az önkormányzatokat, hogy a
körjegyzőség gazdálkodását a továbbiakban is a hatékonyság és költségtakarékosság fogja
jellemezni. Kérte a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének 3. sz. melléklet szerinti
elfogadását.
Mákos Imre képviselő véleménye szerint a körjegyzőség jól gazdálkodik a rendelkezésére álló
költségvetésből. Megkérdezte, hogy a víz- és csatornadíj, illetve a villamos energia költsége
hogyan lett alacsonyabb a 2011. évi költségvetésben szereplő összegnél. Észrevételezte, hogy
a nyelvpótlék összege magasabb mint az elmúlt esztendőben. Érdeklődött a nyelvismeret
fontosságáról.

Illés József képviselő megkérdezte, hogy az alapilletmény összegénél miért szerepel
alacsonyabb összeg a tavalyinál.
Nemes László képviselő megkérdezte, hogy valóban szükség van-e hangosító berendezésre és
a berendezések áráról több helyen is érdeklődtek-e.
Mákos Imre képviselő a hangosító berendezés betervezett árát magasnak találta, javasolta,
hogy több forgalmazónál érdeklődjenek az árakról.
Ropos Gábor polgármester elismerését fejezte ki a körjegyzőség működését, gazdálkodását és
szakmai tevékenységét illetően. Megköszönte a munkaszervezet lelkiismeretes munkáját.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző az elhangzott hozzászólásokra az alábbi válaszokat adta.
A 2012. víz- és csatornaszolgáltatási díj, illetve a villamos energia költség a 2011. évi
tényleges kifizetések figyelembevételével került megtervezésre.
Elmondta, hogy a nyelvismeret nagyon fontos az önkormányzatok határmenti fekvése, a
szlovén és német nemzetiségek jelenléte miatt. A napi ügyintés természetes velejárója az
osztrák és szlovén ügyfelekkel történő kommunikáció és kontaktus fenntartása.
Az alapilletmény összegének csökkenése annak következménye, hogy a két újonnan
alkalmazott dolgozó bére alacsonyabb a távozott dolgozókénál.
A hangosító berendezés beszerzése – mint ahogy az már elhangzott - megfontolás tárgyát
képezi.
Monek Zsolt polgármester szavazásra bocsátotta a körjegyzőség 2012. évi költségvetésének
elfogadását.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
3/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
1/ Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege:
26.452 ezer Ft
26.452 ezer Ft
Kiadási főösszeg:
A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:
Személyi juttatások:
15.096 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
3.925 ezer Ft
Dologi kiadások
7.131 ezer Ft
Felhalmozási kiadások
300 ezer Ft
A bevételi főösszeg a melléklet szerinti önkormányzati támogatásokból, saját bevételből,
állami támogatásból és a 2011. évi pénzmaradványból tevődik össze.
2/ Alsószölnök Község Önkormányzata által biztosított 2012. évi önkormányzati támogatás a
körjegyzőség részére
5.249 ezer Ft

3/ Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal kerüljenek beépítésre Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetési rendeletébe.
Felelősök: Monek Zsolt polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: 2012. február 11.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4. igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
7/2012.(II.7.) sz. képviselőtestületi határozat
1/ Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
26.452 ezer Ft
Bevételek főösszege:
Kiadási főösszeg:
26.452 ezer Ft
A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:
Személyi juttatások:
15.096 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
3.925 ezer Ft
Dologi kiadások
7.131 ezer Ft
Felhalmozási kiadások
300 ezer Ft
A bevételi főösszeg a melléklet szerinti önkormányzati támogatásokból, saját bevételből,
állami támogatásból és a 2011. évi pénzmaradványból tevődik össze.
2/ Felsőszölnök Község Önkormányzata által biztosított 2012. évi önkormányzati támogatás a
körjegyzőség részére
7.782 ezer Ft
3/ Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal kerüljenek beépítésre Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetési rendeletébe.
Felelősök: Ropos Gábor polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: 2012. február 11.

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
3/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
1/ Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége
2012. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Bevételek főösszege:
26.452 ezer Ft
Kiadási főösszeg:
26.452 ezer Ft
A kiadások főösszege az alábbiakból tevődik össze:
Személyi juttatások:
15.096 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
3.925 ezer Ft
Dologi kiadások
7.131 ezer Ft
Felhalmozási kiadások
300 ezer Ft
A bevételi főösszeg a melléklet szerinti önkormányzati támogatásokból, saját bevételből,
állami támogatásból, és a 2011. évi pénzmaradványból tevődik össze.

2/ Szakonyfalu Község Önkormányzata által biztosított 2012. évi önkormányzati támogatás a
körjegyzőség részére
5.067 ezer Ft
3/ Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozatban foglaltak a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete szerinti
tartalommal épüljenek be Alsószölnök Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési
rendeletébe.
Felelősök: Császár Tamás polgármester, Szukicsné Skaper Mónika körjegyző
Határidő: 2012. február 11.

5/ Sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu
községek közigazgatási területén.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a testületek a
jegyzőkönyvhöz csatolt 4. sz. melléklet szerinti előterjesztésben foglaltak ismeretében
hozzanak döntést a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről Alsószölnök,
Felsőszölnök, Szakonyfalu községek közigazgatási területén.
Kérte a képviselő-testület véleményét.
Ropos Gábor polgármester javasolta a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének
elfogadását. Megfelelő figyelemfelhívással el kell érni, hogy a lakosok tudatosan végezzék a
szelektív hulladékgyűjtést.
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy ő is támogatja a sárga zsákos szelektív
hulladékgyűjtés bevezetését. Amennyiben a hulladékszállítás gyakoriságának számát
növelnék, az a lakosság terheinek növelését eredményezné, a sárga zsákokat azonban a
Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft díjmentesen biztosítja.
Illés József képviselő véleménye szerint a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése nem lesz
egyszerű feladat. Az embereket meg kell tanítani a helyes hulladékgyűjtésre. Hasznos lenne,
ha a zsákok összegyűjtésének időpontjában az önkormányzat egy alkalmazottja jelen lenne.
Monek Zsolt polgármester javasolta a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés mielőbbi
bevezetését. Javasolta, hogy havonta egy alkalommal történjen a szállítás.
Barabás Attila képviselő a sárga zsákos hulladékgyűjtés bevezetését fél megoldásnak tartotta.
Papír és üveg ugyanis nem helyezhető a zsákokba, pedig ezek újrahasznosítható anyagok.
Véleménye szerint hulladékgyűjtő szigetek kialakítására lenne szükség. A határ közelsége
miatt akár Ausztriában is lehetne olyan vállalkozót keresni aki megoldaná ezen települések
szelektív hulladékgyűjtését. A képviselő-testületek tagjai tartoznak a jövő generációnak, ezért
javasolta, hogy keressenek más megoldást a szelektív hulladékgyűjtés megnyugtató
megvalósítására.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, és 1
ellenszavazattal:
4/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata kezdeményezi a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és
Hasznosító Kft.-nél (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés
bevezetését.
A szolgáltatás működési területe: Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területe
A szolgáltatás beindításának időpontja: 2012. április 1.
A sárga zsákok átvételének helye és ideje: Alsószölnök Község Önkormányzata
irodahelyisége (Alsószölnök, Fő út 19.) , minden hétfőn 8 h-tól 14 h-ig
A gyűjtési rend meghatározása: havi egy alkalom
A sárga zsákos hulladéklerakó gyűjtőpontok meghatározása: buszforduló (28. hrsz.)
A szolgáltatást a Müllex Kft. díjmentesen biztosítja a lakosság részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Értelem szerint
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
8/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata kezdeményezi a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és
Hasznosító Kft.-nél (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés
bevezetését.
A szolgáltatás működési területe: Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területe
A szolgáltatás beindításának időpontja: 2012. április 1.
A sárga zsákok átvételének helye és ideje: Felsőszölnök Község Önkormányzata
irodahelyisége (Felsőszölnök, Templom út 10.) minden csütörtökön: 8 h-tól 12 h-ig
A gyűjtési rend meghatározása: havi egy alkalom
A sárga zsákos hulladéklerakó gyűjtőpontok meghatározása: Malom úti híd (308 hrsz.),
Békavárosi kereszt (335 hrsz.) , ÁFÉSZ bolt parkolója (33/3 hrsz.)
A szolgáltatást a Müllex Kft. díjmentesen biztosítja a lakosság részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Ropos Gábor polgármester
Határidő: Értelem szerint

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
4/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata kezdeményezi a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és
Hasznosító Kft.-nél (9900 Körmend, Rákóczi u. 5.) a sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés
bevezetését.

A szolgáltatás működési területe: Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területe
A szolgáltatás beindításának időpontja: 2012. április 1.
A sárga zsákok átvételének helye és ideje: Szakonyfalu Község Önkormányzata
irodahelyisége (Szakonyfalu, Fő út 120.), munkanapokon 8 h-tól - 16 h-ig
A gyűjtési rend meghatározása: havi egy alkalom
A sárga zsákos hulladéklerakó gyűjtőpontok meghatározása: Tűzoltószertár épület helyisége
(141. hrsz.)
A szolgáltatást a Müllex Kft. díjmentesen biztosítja a lakosság részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Értelem szerint

6/ Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzata csatlakozási szándéka
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a testületek a
jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képező előterjesztés – mely a meghívóval egy időben
kiküldésre került - alapján hozzanak döntést Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek
Önkormányzata Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez
történő csatlakozási szándékával kapcsolatosan.
Ropos Gábor polgármester elmondta, hogy mint azt az előterjesztés is tartalmazza közös
önkormányzati hivatalt létrehozni akkor lehet, ha a településeken élő nemzetiségeknek a
népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz
százalékot, valamint a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös
hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt.
A csatlakozással kapcsolatosan még sok a nyitott kérdés, melyek további egyeztetést
igényelnek.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző az alábbi pontosítást tette:
Apátistvánfalva, Kétvölgy, Orfalu községek önkormányzatai 2011. októberében írásban
megküldték azon képviselő-testületi határozataikat, amelyekben Alsószölnök, Felsőszölnök,
Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez történő csatlakozási szándékukat fogalmazták meg.
A jelenleg hatályos 1990. évi LXV. tv. 39. § (3) bekezdése szerint a körjegyzőséghez
csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról és a
csatlakozásról legalább 6 hónappal korábban kell meghozni.
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek önkormányzatai e kezdeményezés kapcsán
ez ideig még képviselő-testületi döntést nem hoztak. Ezt indokolja, hogy 2012. január 1-jétől
a csatlakozás semmiképpen sem léphetett volna hatályba, mivel az érintett önkormányzatok
döntése nem született meg 6 hónappal korábban. A jelenleg hatályos törvényi előírások
szerinti, 2013. január 1-jétől való csatlakozáshoz pedig a döntést legkésőbb 2012. május 31-ig
kell meghozni, ezért február lévén nem beszélhetünk késedelemről. Megjegyezte, hogy 2011.
októberétől e tárgykörben sem telt el eredménytelenül az idő, hiszen mint ahogy az az
előterjesztésből is kitűnik, az önkormányzatok mindent megtettek az új önkormányzati

törvényjavaslat – nemzetiségek lakta települések számára kedvezőbb irányú – módosítása
érdekében.
A körjegyző asszony jelezte, hogy Apátistvánfalva egyik elöljárója kétségeit fejezte ki a fúzió
módját illetően. Meglátása szerint ugyanis a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezés (1990.
évi LXV. tv. 39. § (3)) szerinti „csatlakozás” fogalomnak, illetve az új önkormányzati törvény
(2011. évi CLXXXIX. tv.) még nem hatályos idevonatkozó szakasza szerinti „létrehozás”
fogalomnak eltérő lélektani hatása van.
Ugyanakkor a megkereső önkormányzatok vezetői némileg sérelmezik, hogy Alsószölnök,
Felsőszölnök, Szakonyfalu községek önkormányzatai ez ideig e tárgyban nem hoztak döntést.
A fúzióra vonatkozó megkeresés a jelenleg hatályos A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 39. § (3) bekezdése szerinti „csatlakozás” kezdeményezésére utal.
Önkormányzataink – ettől eltérő megkeresés hiányában – erre vonatkozóan tudnak reagálni,
döntést hozni.
Felhívta a képviselő-testületek figyelmét, amennyiben az önkormányzatok a csatlakozási
szándékot döntésük szerint támogatni fogják, úgy 2013. január 1-jétől - megfelelő előkészítés
és végrehajtás esetén - a hat önkormányzatnak egy hivatala lesz, akkor is, ha az új
önkormányzati törvény állam- és önkormányzati igazgatást érintő átalakítására vonatkozó
szakaszai egy esetleges módosítás következtében később, vagy nem lépnek hatályba.
Meglátása szerint a megkereső önkormányzatok részéről felmerült „csatlakozás”-„létrehozás”
okozta bizonytalanságot tárgyalások útján tisztázni kellene.
Amennyiben a tárgyalások eredményeként az önkormányzatok az 1990. évi LXV. tv. 39. § (3)
bekezdése szerinti csatlakozási eljárást elvetik, úgy a döntés e törvény szerinti előkészítése,
végrehajtása is tárgytalanná válik.
Ha az önkormányzatok a „Közös Hivatalt” a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (10) bekezdése alapján kívánják létrehozni – mely rendelkezés
2013. 01. 01-jével lép csak hatályba – úgy a Közös Hivatal létrehozásáról 2013. 01. 01-jétől
számított 60 napon belül kell megállapodni. Ezt azért lenne célszerű tisztázni, mert a feladat
végrehajtását a képviselő-testületi döntések, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok
határozzák meg. Egy ilyen mértékű szervezeti változás nem bonyolítható le 1-2 hét alatt, ezért
fontos, hogy az önkormányzatok a közös szándékot időben és egyértelműen fogalmazzák
meg.
Mákos Imre képviselő véleménye szerint a jelenlévő képviselőknek Alsószölnök,
Felsőszölnök és Szakonyfalu települések lakossága érdekeit szem előtt tartva kell
kompromisszumokra törekedni.
Monek Zsolt polgármester véleménye szerint Alsószölnök, Felsőszölnök és Szakonyfalu
Községek Körjegyzősége kitűnően végzi munkáját, ami többek között biztos alapot jelent a
közös hivatal működéséhez.
Egyetértett azzal, hogy a hat település polgármestereinek egyeztető tárgyalásokat kell
folytatnia a fúzió részleteit illetően.
Császár Tamás polgármester javasolta Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek
önkormányzatai csatlakozási szándékának elfogadását. Egyetértett a további egyeztető
tárgyalások kezdeményezésével.
Rogán Valéria alpolgármester javasolta, hogy Alsószölnök, Felsőszölnök és Szakonyfalu
Községek Önkormányzatai Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek önkormányzatai
részére külön-külön fejezzék ki csatlakozási szándékuk támogatását.

Az új önkormányzati törvény idevonatkozó részének 2013. január 1-jével történő hatályba
lépését követően az önkormányzatoknak lesz hatvan napjuk, amíg megállapodást köthetnek.
Monek Zsolt polgármester elmondta, hogy mint az a képviselő-testületek tagjai előtt is ismert,
a szóban forgó hat település önkormányzata 2011. októberében kinyilvánította, hogy a
szlovén Rába-vidéken közigazgatási egységet kívánnak létrehozni. A kezdeményezés hatására
az önkormányzatokról szóló új törvény tervezetéhez módosító indítvány készült, melyet az
országgyűlés elfogadott.
Szukicsné Skaper Mónika körjegyző elmondta, hogy hosszútávú célként már korábban
megfogalmazódott a Rába-vidéki szlovén települések összetartozása iránti igény, ennek
érdekében azonban az önkormányzatoknak kölcsönösen ésszerű kompromisszumokra kell
törekednie. Javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok közül az „A” verzió
elfogadását azzal, a polgármesterek folytassanak tárgyalásokat a tekintetben, hogy a fúzió a 6
hónappal korábbi döntést igénylő csatlakozással vagy az új önkormányzati törvény 2013.
január 1-jén hatályba lépő új rendelkezései alapján jöjjön létre.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
5/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
támogatja 2013. január 1-jével Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek önkormányzatai
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez való csatlakozását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
Felelős: Monek Zsolt polgármester
Határidő: Folyamatos

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
9/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
támogatja 2013. január 1-jével Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek önkormányzatai
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez való csatlakozását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
Felelős: Ropos Gábor polgármester
Határidő: Folyamatos

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
5/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
támogatja 2013. január 1-jével Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu községek önkormányzatai
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez való csatlakozását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására.
Felelős: Császár Tamás polgármester
Határidő: Folyamatos

7/ Önkormányzatok tagsága a Közhasznú Turisztikai Egyesületben.
Ea: Monek Zsolt polgármester
Monek Zsolt polgármester a napirendi pont keretében javasolta, hogy a testületek a
jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képező előterjesztés – mely a meghívóval egy időben
kiküldésre került - alapján hozzanak döntést az önkormányzatok tagságáról a Közhasznú
Turisztikai Egyesületben.
Barabás Attila képviselő véleménye szerint az önkormányzatoknak nem érdeke a turisztikai
egyesülethez való csatlakozás.
Amennyiben a testületek mégis a csatlakozás mellett döntenek, javasolta annak határozatba
foglalását, hogy az alapító tagok a felügyelő bizottságban, illetve az egyesület alakuló ülésén
képviseljék az önkormányzatokat.
Ropos Gábor polgármester javasolta, hogy a turisztikai egyesület tagdíja az önkormányzatok
által Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulása felé befizetésre kerülő
önkormányzati tagdíj összegéből kerüljön átcsoportosításra.
Császár Tamás polgármester elmondta, hogy részt vett a szentgotthárdi kistérség turisztikában
érintett szereplőinek egyeztető tárgyalásán. A szentgotthárdi Termálfürdő igazgatójának
vezetésével létrehoznak egy team-t, mely a megalakulással kapcsolatos feladatokat fogja
ellátni. A megbeszélésen felvetette, hogy a kedvezményes fürdőbelépőt terjesszék ki a
szentgotthárdi lakosokon kívül a kistérség lakosaira is.
A polgármester annak ellenére, hogy lesz anyagi vonzata a döntésnek hasznosnak tartotta az
egyesület megalakítását, mert ez előfeltétele a turisztikai tárgyú pályázatok benyújtásának.
A képviselő-testületek a napirenddel kapcsolatosan az alábbi határozatokat hozták:
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:

6/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, hogy
Alsószölnök
Község Önkormányzata a Helyi Közhasznú Turisztikai Egyesület
megalakításában alapító rendes tagként részt kíván venni.
A képviselő-testület a létrejövő helyi közhasznú turisztikai egyesület tagdíjaként 2012. évben
25.000,-Ft összeget biztosít úgy, hogy kéri a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás részére befizetésre kerülő 2012. évi önkormányzati tagdíjból 25.000 Ft e
célra történő átcsoportosítását.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat alakuló közgyűlésen való képviseletére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Monek Zsolt polgármester

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
10/2012.(II.7) sz. képviselő-testületi határozat
Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, hogy
Felsőszölnök Község Önkormányzata a Helyi Közhasznú Turisztikai Egyesület
megalakításában alapító rendes tagként részt kíván venni.
A képviselő-testület a létrejövő helyi közhasznú turisztikai egyesület tagdíjaként 2012. évben
35.000,-Ft összeget biztosít úgy, hogy kéri a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás részére befizetésre kerülő 2012. évi önkormányzati tagdíjból 35.000 Ft e
célra történő átcsoportosítását.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat alakuló közgyűlésen való képviseletére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Ropos Gábor polgármester

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül:
6/2012.(II.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, hogy
Szakonyfalu Község Önkormányzata a Helyi Közhasznú Turisztikai Egyesület
megalakításában alapító rendes tagként részt kíván venni.
A képviselő-testület a létrejövő helyi közhasznú turisztikai egyesület tagdíjaként 2012. évben
25.000,-Ft összeget biztosít úgy, hogy kéri a Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú
Kistérségi Társulás részére befizetésre kerülő 2012. évi önkormányzati tagdíjból 25.000 Ft e
célra történő átcsoportosítását.
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat alakuló közgyűlésen való képviseletére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Császár Tamás polgármester

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

K.m.f.

Monek Zsolt
polgármester
Alsószölnök

Császár Tamás
polgármester
Szakonyfalu

Szukicsné Skaper Mónika
körjegyző

Ropos Gábor
polgármester
Felsőszölnök

Alsószölnök Község Polgármestere
Felsőszölnök Község Polgármestere
Szakonyfalu Község Polgármestere
MEGHÍVÓ
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Felsőszölnök Község
Önkormányzata Képviselő-testülete és Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 7-én (kedden) 16 órai kezdettel Alsószölnökön a koordinációs
épület tetőterének információs központjában együttes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel
meghívjuk.
Napirend
1/ Bűnmegelőzési tájékoztató.
Ea: Monek Zsolt polgármester,
Varga Sándor rendőr százados (Vas Megyei Rendőr-főkapitányság)
2/ Védőnői Szolgálat 2012. évi költségvetése.
Ea: Monek Zsolt polgármester
3/ Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének módosítása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
4/ Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzősége 2012. évi
költségvetésének elfogadása.
Ea: Monek Zsolt polgármester
5/ Sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtés Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területén.
Ea: Monek Zsolt polgármester
6/ Apátistvánfalva, Kétvölgy és Orfalu Községek Önkormányzata csatlakozási szándéka
Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu Községek Körjegyzőségéhez.
Ea: Monek Zsolt polgármester
7/ Önkormányzatok tagsága a Közhasznú Turisztikai Egyesületben.
Ea: Monek Zsolt polgármester
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