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JEGYZİKÖ NYV
Készült 2013. február 21-én Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
által, a helyi Faluház tanácskozó termében tartott ülésen.
Jelen voltak: Kiss József
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Kincses Balázs
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Kiss József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. A határozatképesség
megállapításával egyidejőleg az ülést megnyitotta. A jegyzıkönyv vezetésére Fücsökné
Torma Líviát kérte fel. A napirendre az írásos meghívóval egyezıen tett javaslatot.
NAPIREND:
1.

Képviselı-testületi határozatot igénylı ügyek
a.) Elnyert pályázatainkról döntés
b.) Hótolás iránti kérelem az Ilma-major területén
c.) Vízmő és az Önkormányzatok közötti szerzıdések

2.

Helyi rendeletekkel összefüggı feladatok
a.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése
b.) A temetkezési szolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása iránti
kérelem

3. Egyéb aktuális feladatok

A Képviselı-testület az ülés napirendjét egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Képviselı-testületi határozatot igénylı ügyek
a.)

Elnyert pályázatainkról döntés

Kiss József polgármester összefoglalójában elmondta, hogy az elnyert pályázatok
megvalósításánál számba kell venni, hogy az MVH normákhoz képest a vállalkozók
drágábban dolgoznak, ezt támasztják alá a bekért árajánlatok. Valamennyi pályázat esetén
szembesülnünk kell tervezési hibákkal is, sajnos lényeges területeltérések vannak és néhány
munkamozzanat kimaradt a költségvetésbıl. Az az iskola épületének belsı átalakítása és
felújítása, valamint a főtéskorszerősítés MVH normákkal együtt 15 millió Ft körüli lenne,
amelyhez a megítélt támogatás 8,4 millió forint, ami még finanszírozható lenne. A
munkálatok elvégzésére bekért árajánlatok azonban 24-25 millió Ft körüliek, amelynek a
felvállalását anyagi helyzetünk nem engedi meg. Az energetikai pályázat támogatási mértéke
kisebb intenzitású, így ezt javasolta nem megvalósítani. A belsı felújításra elnyert 6 millió Ft
esetén a támogatási arány is kedvezıbb, így ezen pályázat megvalósítását megfontolásra
javasolta. Felvetette azt a lehetıséget is, hogy a saját forrás csökkentése érdekében a
késıbbiekben vizsgálja meg a testület a pályázat részben történı megvalósításának a
lehetıségét. Szólt ezt követıen arról, hogy március elején be kell nyújtani az 1. kifizetési
kérelmet annak érdekében, hogy a jogosultságunk a fejlesztés megvalósítására
megmaradhasson. Itt 100.000.- Ft körüli munka megvalósítását javasolta. A konkrét feladat
kiválasztása érdekében javasolta, hogy a Képviselı-testület a helyszínt tekintse meg és
döntsenek közösen errıl. Elıterjesztését azzal zárta, hogy javasolta a testületnek hogy az
energetikai, főtéskorszerősítési tárgyú pályázatban foglaltak megvalósításától – a
megemelkedett önrész miatt – tekintsen el és az elnyert támogatásról mondjon le.
A Képviselı-testület elfogadta Kiss József polgármester által elmondottakat és egyhangú, 5
igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
3/2013. (II.21.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a 76/2011. (VII. 29.) FVM rendelet alapján szabályozott,
az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
Szemléletformáló, megújuló energiaellátást biztosító
infrastrukturális fejlesztések eszközbeszerzések támogatása”
jogcímére Önkormányzatunk támogatási kérelmet nyújtott be.
Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testülete
- a 2013. évi költségvetési finanszírozási problémák miatt a megítélt támogatásról ezúton lemond.
A támogatási határozat iratazonosítója: 1436269605.
Ezen döntés megküldése került az MVH Zala Megyei
Kirendeltségének.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kiss József polgármester

b.) Hótolás iránti kérelem az Ilma-major területén

Kiss József polgármester a képviselık véleményét kérte. Elmondani kívánta, hogy az Ilmamajori udvar magántulajdon. A kezdeményezı mindig a „Kezit csókolom” utcát állítja
példának, de ott önkormányzati út van, egészen más a helyzet.
Kincses Balázs véleménye szerint a nyilatkozatot a kérelmezık aláírták, így nincs felelısség.
Ujvári József nem javasolta a kérelem támogatását. A magánterület takarítása mindenkinek a
saját feladata. A Röjtöki utcában vannak olyan közterület részek, ahol az úttestig többször
akkora részt kell ellapátolni, mint a majorban. Az érintett szakaszon közterületet tisztítanak
meg a lakók, a major pedig magánterület.
Luifné Horváth Judit egyet értett az alpolgármester által elmondottakkal.
A Képviselı-testület ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egyhangú 5 igen szavazattal hozta
az alábbi határozatát:
4/2013. (II.21.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Röjtökmuzsaj, Ilma - majori lakók azon kérelmét, - miszerint
az általuk lakott sorház közös udvarán, egy útnyi szélességben tolja
el a havat az Önkormányzat megbízásából gépi munkálatokat végzı
vállalkozó - elutasítja.
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
döntését azzal indokolja, hogy a kért terület magánterület, ugyanakkor
a helyi rendelet alapján minden ingatlantulajdonosnak az ingatlana
elıtti közterület részt is takarítania kell, így van olyan része a településnek, ahol a lakók a közterületnek többszörösét tisztítják meg a hótól,
lapátolják el a havat, hogy az útra kijárjanak, mint az Ilma-major
érintett területe.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kiss József polgármester

c.) Vízmő és az Önkormányzatok közötti szerzıdések
Kiss József polgármester elmondta, hogy az üzemeltetıvel szemben támasztott jogszabályi
változásoknak megfelelı döntések meghozatalát tartalmazzák az egyes szerzıdések.
Ezt követıen vélemény, hozzászólás nem volt.
határozatonként, egyhangú, 5 igen szavazattal hozta.

A

Képviselı-testület

5/2013. (II.21.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
egyetért az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmő Zrt. között

döntéseit

fennálló bérleti-üzemeltetési szerzıdés módosításával és az
egységes szerkezetbe foglalt, jelen határozat szoros mellékletét képezı
bérleti-üzemeltetési szerzıdés aláírására felhatalmazza
Kiss József polgármestert.
Felelıs:Kiss József polgármester
Határidı:folyamatos

6/2013. (II.21.) önkormányzati határozat

Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
támogatja az érintett önkormányzatok között létrejövı, jelen
határozat mellékletét képezı víziközmő-fejlesztési együttmőködést
és felhatalmazza Kiss József polgármestert az erre
vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelıs:Kiss József polgármester
Határidı:folyamatos

7/2013. (II.21.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja az érintett önkormányzatok és a Soproni Vízmő Zrt.
között létrejövı, jelen határozat mellékletét képezı
Beruházási vállalkozási keretszerzıdést és felhatalmazza
Kiss József polgármestert annak aláírására.
Felelıs:Kiss József polgármester
Határidı:folyamatos

8/2013. (II.21.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
elfogadja a jelen határozat mellékletét képezı, a víziközmővagyon analitikus vagyon-nyilvántartási feladatainak
vonatkozó vállalkozási szerzıdést és felhatalmazza
Kiss József polgármestert annak aláírására.
Felelıs:Kiss József polgármester
Határidı:folyamatos

2. napirendi pont: Helyi rendeletekkel összefüggı feladatok
a.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Kiss József polgármester a napirendi pont tárgyalását azzal kezdte, hogy a pontos adatokat
csak nemrégiben ismerhettük meg. Számítottunk negatívumokra, de talán ekkorára nem. A
költségvetési fıösszeg 64,5 millió Ft, amely tartalmaz az Önkormányzaton átmenı és
halmozódó tételeket. Mintegy 27,6 millió Ft az az összeg, amely megjelenik a
költségvetésben, de pénzügyileg más a jelentése: áfa, viziközmő törlesztı-részlet, vizmő
bérleti díj, közalapítványi és ebergıci pályázati elıleg visszatérülése.
Valóságban a 11,7 millió Ft állami támogatás, valamint 11,4 millió Ft-os helyi adók adják az
érdemi gazdálkodás hátterét. Ehhez jön még az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatás
bevétele 5,7 millió Ft összegben. A többi tétel keresztülfolyik a település költségvetésén,
illetve korábbi megtakarítása Önkormányzatunknak. A kiadási oldal a korábbi évekre is
jellemzı takarékos szemlélettel úgy került tervezésre, hogy a legfontosabb feladatokra legyen
fedezet. Az önkormányzattól elvont állami támogatás miatt a tervezett, ennek ellenére
mínuszos. A hiányt az elızı évi pénzmaradványból és a korábbi évek megtakarításaiból
fedezzük. A tényleges kiadási oldal 32 milliós. Általánosan jellemzı tényezınek tartotta,
hogy a költségvetésekkel óriási a gond, különösen a kistelepülések esetében. Szólt továbbá
arról, hogy az óvoda 9 milliós kiadást képvisel, amely költségbıl Önkormányzatunknak 4
millió Ft-ot kell átadnia a fertıdi Önkormányzatnak a mőködtetésért. Sajnos alacsony a
gyermeklétszám, így társulásból sem tudunk igazán profitálni. Egy csoport, két óvónı és egy
dajka mellett mőködhet. Megpróbáltunk olyan költségkímélı megoldást találni, hogy Rozmán
Nóra közmővelıdés-szervezı (aki óvónıi végzettségő) munkaidejébıl 10 óra
átcsoportosításra került a tagóvodához. Ezzel sikerült költségmegtakarítást elérni. Sajnos
Önkormányzatunk többi területén ilyen nagyságrendő megtakarítással nem tudtunk számolni.
Kérte Rózsás Györgynét a 2013. évi költségvetési terv ismertetésére.
Rózsás Györgyné összegzését a 2012. és 2013. évi állami támogatások mértékének
összehasonlításával kezdte. Ezt követıen beszélt az elsı ízben 2013-ban alkalmazott
költségvetési táblákról. Elmondta, hogy a költségvetésben hiányt nem lehet tervezni, ehelyett
az Önkormányzatok a saját megtakarításaikat kell, hogy felhasználják. Ezt követıen
ismertette a jegyzıkönyv mellékletét képezı elıterjesztést.
A 2013. évi költségvetéshez hozzászólás, kérdés nem volt, így Röjtökmuzsaj község
Önkormányzatának 2013. évi költségvetése feletti szavazás következett.
A Képviselı-testület ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal az alábbi döntést
hozta:
Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének
1/2013. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
A jegyzıkönyv mellékletét képezi ezen
rendelet.

b.) A temetkezési szolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása iránti
kérelem

Ezen napirendi pont tárgyalásánál részt vett Peszlen Tamás, Röjtökmuzsaj, Muzsaji u. 26.
szám alatti lakos.
Kiss József kérdezte Peszlen Tamást, hogy kívánja-e az általa leírtakat kiegészíteni, szeretne-e
valamit még elmondani.
Peszlen Tamás válaszában elmondta, hogy megfogalmazott, leírt mindent, amit gondolt.
Kiss József polgármester felolvasta az érintett rendeletmódosítást tárgyaló Képviselı-testületi
ülés napirendi pontjának elıterjesztését, amelybıl egyértelmően az indok kiderült, hogy a
nem helyi lakosok által történı temetkezésnél a plusz költségek megtérítésére vezette be a
Képviselı-testület a ravatalozó használati díjat, 20.000.- Ft + áfa összegben 2008-ban.
Véleménye szerint a hozzájárulás nemcsak a ravatalozó, hanem minden egyéb költség,
például a sírról leszedett koszorúk szemét-elhelyezési díját is hivatott kiegészíteni. A 2013.
évben Önkormányzatunk a röjtökmuzsaji állandó lakosú személyek után 60.000.- Ft összegő
állami támogatást kap, ez a két temetıre költött kiadásnak csak a töredéke. A nem
röjtökmuzsaji lakosok esetében Önkormányzatunk nem tud eltekinteni a hozzájárulás
megfizetésétıl. Javasolta, hogy változatlanul maradjon meg a nem helyiek által fizetendı
térítési díj, sıt szükség estén még ez a díj emelhetı is lehetne.
Peszlen Tamás a ravatalozó használati díj kifejezés ellen emelt szót. Meglátása szerint a
muzsaji településrész temetıjében nincs is ravatalozó. Jogellenesnek tartja olyan
szolgáltatásért díjat szedni, amelyet igénybe sem vettek, mivel az ı esetükben ravatalozó
használat nem volt.
Kiss József hibának tartotta, hogy a hozzájárulásnak ravatalozó használati díj röviden a neve,
nem fedi a teljes valóságot. Javasolta továbbra is beszedni a nem helyi lakosok temetkezése
esetén, a térítés jogcímének megnevezése felülvizsgálatra szorulhat. Hangsúlyozni kívánta,
hogy az egyéb bevételek finanszírozásának rovására az Önkormányzat nem biztosíthatja
térítésmentesen a nem helyi lakosok részére a szolgáltatást. Elmondta továbbá azt is, hogy
községünkben a sírhelymegváltás díja sem magas.
Peszlen Tamás a sírhelymegváltás díjának felülvizsgálatát tartja megoldásnak.
Kiss József szólt arról, hogy a temetı fenntartás bevétele az állami támogatás, a
sírhelymegváltásból származó bevétel, valamint a nem röjtökmuzsaji lakosok által fizetendı
ravatalozó használati díj. Ez utóbbi esetében célszerőnek tartotta az elnevezés
megváltoztatását.
Tájékoztatta továbbá a kezdeményezıt, hogy a muzsaji ravatalozó felújítására pályázatot
nyújtott be községünk, mert önerıbıl nem tudja Önkormányzatunk elvégezni a szükséges
munkálatokat.
Luifné Horváth Judit képviselı szerint az Önkormányzat a hatályos rendeletek szerint járt el,
a hozzájárulás elnevezését tartotta hibásnak.
Fücsökné Torma Lívia elmondta, hogy a temetkezési szolgáltatás igénybe vétele elıtt az
elhunyt hozzátartozóját a Hivatal tájékoztatta a fizetendı költségekrıl, aki azt tudomásul
vette.

Peszlen Tamás változatlanul a ravatalozó használati díj kifejezést tartotta jogszerőtlennek,
amelyet meg kell változtatni.
Kiss József polgármester a napirendi pont tárgyalását le kívánta zárni azzal, hogy a Muzsaji
településrészen nem lehet ravatalozó. Nincs pénze arra az Önkormányzatnak, hogy építsen és
fenntartson egy olyan épületet, amely ravatalozónak nevezhetı. A benyújtott pályázatunknál
és a jövıben is arra törekszik az Önkormányzat, hogy a muzsaji temetıben olyan helyiség
legyen, amely megfelel és méltó a kegyeleti szertartásnak, de konkrétan ravatalozó nem
épülhet ott. A jelenlévıktıl további hozzászólásokat várt.
További kérdések, hozzászólások hiányában Kiss József polgármester azt javasolta, hogy a
nem röjtökmuzsaji lakosok temetkezési szolgáltatása esetén, a költségek fedezetére, a díj
további fenntartása mellett döntsön a Képviselı-testület, amelynek elnevezését 2013. március
1-jétıl, „hozzájárulás a temetı fenntartási költségekhez” jogcímre változtassa a Képviselıtestület. A díj mértékét változatlanul 20.000.- Ft + áfa összegben jelölte meg.
A Képviselı-testület egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2/2013. (II.25.)
önkormányzati rendelete
a temetıkrıl és a temetkezésekrıl szóló 17/2000. (XII.01.) rendelet módosításáról

A rendelet a jegyzıkönyv
mellékletei között található.

3. napirendi pont: Egyéb, aktuális feladatok

a.) Események, történtek
Az elıterjesztésben foglaltakat a Képviselı-testület elfogadta.
b.) Események
A Képviselı-testület a röjtökmuzsaji Falunapot 2013. augusztus 3-án (szombaton) tartja.
c.) Képviselıi bejelentések, észrevételek
Tóth Béla képviselı arról tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az autóbusz menetrend 2013.
március 4-étıl változik. A 16.00 órakor Sopronból induló busz 16.15-kor fog indulni.
Javasolta, hogy ezt írásban jelezze az Önkormányzat a Volán felé, hogy ez a döntés nem

szolgálja a helyi utazók érdekeit. Változás továbbá, hogy vasárnaponként Sopron irányába
lesz busz reggel 8.40 órakor és délután 15.00 órakor.

A napirendi pontok tárgyalását követıen kérdés, hozzászólás nem volt. Kiss József
polgármester megköszönte a közremőködést, az ülést bezárta és jelezte, hogy zárt ülés
következik.

Kmf.

Kiss József
polgármester

Fücsökné Torma Lívia
jegyzı

