Községi Önkormányzat
RÖJTÖKMUZSAJ
Röjtöki u. 193.
9451.
(Tel.: 99/544-052)

1-15/2011.

JEGYZİKÖNYV

Készült 2011. december 14-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi
Képviselı-testület ülésén.
Jelen voltak: Kiss József
Ujvári József
Kincses Balázs
Luifné Horváth Judit
Tóth Béla
Fücsökné Torma Lívia
Rózsás Györgyné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
körjegyzı
pénzügyi ügyintézı

Kiss József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a határozatképesség
megállapításával egyidejőleg az ülést megnyitotta. A jegyzıkönyv vezetésére felkérte
Fücsökné Torma Líviát. Az ülés napirendjére az írásos meghívóval egyezıen tett javaslatot.
NAPIREND:
1. Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról
és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl
2. Képviselı-testületi határozatot igénylı ügyek
3. Helyi rendeletekkel összefüggı feladatok
4. Egyéb, aktuális feladatok
A napirendre tett javaslatot a Képviselı-testület egyhangú, 5 igen szavazattal fogadta el.

1. napirendi pont: Beszámoló a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kiss József ismertette az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó beszámolót, illetve jelentést.
Az írásos elıterjesztés kiegészítette a közmeghallgatás végén elhangzott azon személyes
kéréssel, miszerint a Muzsaji hídon túl lévı, közút melletti buszmegállónál nincs közvilágítás,
így nagyon sötét van. A Muzsaji bolt tetején többször láttak kisfejő, vékony, gyors mozgású
állatokat – nyest, görény, menyét lehetett – kérték errıl az ÁFÉSZ értesítését.
Ezen napirendi ponthoz további kérdés, hozzászólás nem volt, így a Képviselı-testület
egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készített
beszámolót és a két ülés között történtekrıl az összegzést.

2. napirendi pont: Képviselı-testületi határozatot igénylı ügyek
a.) Pinnyei jegyzıi helyettesítés
A Képviselı-testület elfogadta az elıterjesztést, 5 igen szavazattal döntött a jegyzı Pinnyén
történı helyettesítése tárgyában.
65/2011. (XII.14.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
1. hozzájárul ahhoz, hogy Fücsökné Torma Lívia, Röjtökmuzsaj-Ebergıc Körjegyzıje
Pinnye Község Önkormányzat Jegyzıjét helyettesítse 2012. január 1-jétıl 2012. június
30-ig tartó határozott idıtartamban, heti 10 órában.
2. felhatalmazza a Képviselı-testület Kiss József Polgármestert, hogy a települések
közötti megállapodást a jegyzı helyettesítésére vonatkozóan aláírja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kiss József polgármester

b.)

2012. évi munkaterv meghatározása

A jegyzıkönyv mellékletét képezı 2012. évi munkatervet a Képviselı-testület ellenvélemény
és tartózkodás nélkül, egyhangú igen szavazattal hozott határozatával fogadta el.
66/2011. (XII.14.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
az Önkormányzat 2012. évi munkatervét

jóváhagyja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kiss József polgármester

c.) Teljesítménycélok 2012.
Az elıterjesztésben foglalt teljesítménycélokat a Képviselı-testület elfogadta és 5 igen
szavazattal hozta meg az alábbi határozatot.
67/2011. (XII.14.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a 2012. évi önkormányzati teljesítménycélokat az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Elnyert pályázataink megvalósítása
2. Önkormányzati reform elıkészítése
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Kiss József polgármester

d.) Méhnyakrák elleni védıoltás
Kiss József polgármester véleménye az volt, hogy nem tartja szerencsésnek néhány gyermek
támogatásra való kiragadását, nem valószínő, hogy ezt a programot éveken át végigvinni,
biztosítani tudja Önkormányzatunk. Nem javasolta a méhnyakrák elleni védıoltás
programhoz való csatlakozást.
Luifné Horváth Judit véleménye is az volt, mivel a folyamatos program nem garantált, így ne
csatlakozzon településünk.
Kincses Balázs úgy látta, hogy a programot hirdetı cég szerzıdés-tervezete sem túl
megnyugtató, ı sem javasolta a csatlakozást a programhoz.
A Képviselı-testület egyhangú, 5 igen szavazattal hozta az alábbi határozatát.
68/2011. (XII.14.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
nem csatlakozik a méhnyakrák elleni védıoltás programhoz.
Az ajánlatot adó GlaxoSmithKline Kft. (1124. Budapest,
Csörsz u. 43.) a testületi döntésrıl jegyzıkönyvi kivonat
megküldésével értesül.

Határidı: 2011. december 31.

Felelıs: Kiss József polgármester

e.) Rágcsálóirtás a Muzsaji utcában
Kiss József polgármester szerint az, hogy ki, hogyan és milyen mértékben felelıs a rágcsálók
elszaporodásában nem kideríthetı, így utólag. Véleménye szerint Önkormányzatunk vállalja
fel az irtás költségét.
Kincses Balázs véleménye az volt, hogy miután az irtás megtörtént, a költségekkel tisztában
vagyunk, valamennyi érintettnek levélben hívjuk fel a figyelmét, hogy ez a jövıre nézve
megengedhetetlen, s ha újra elıfordul, az ingatlan-tulajdonosra hárítjuk a költségeket.
Javasolta továbbá, hogy szúrópróba-szerően a szakértı ellenırizze a problémás ingatlanokat
az irtás után néhányszor.
Luifné Horváth Judit javasolta továbbá a Muzsaji u. 2. szám alatti ingatlan, valamint a
Muzsaji u. 45. szám alatti ingatlan padlásának rágcsálómentesítését is végeztessük el, hogy a
probléma megnyugtatóan véget érjen.
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal hozott döntésében felvállalta a rágcsálóirtás költségeit.
69/2011. (XII.14.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a Muzsaji utcában 2011. decemberében és 2012. januárjában
végzett rágcsálóirtás költségét felvállalja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kiss József polgármester

f.)

Önkormányzati lakások értékesítése

Kiss József polgármester tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az óvoda mögötti lakások
telekmegosztásánál nem várt problémával szembesültünk. Az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés elıtt a Földhivatal bevonta az eljárásba szakhatóságként a Tőzoltóságot, aki 2011.
december 28-i határidı kikötésével leírta, hogy a tervezett ingatlan-megosztáshoz csak akkor
járul hozzá, ha a telekhatáron a tetıt Önkormányzatunk tetıt is 40 cm magasan átmetszı
tőzfallal elválasztotta. A probléma az idı rövidsége, az év végi ünnepek és az idıjárás.
Elmondta, hogy a tetıt javító vállalkozóval ennek érdekében felvette a kapcsolatot, aki ígérte,
hogy igyekszik a feladatot teljesíteni. A tőzoltóságnak a munka elvégzésérıl fénykép
dokumentum beküldésével kell eleget tennünk. Amennyiben az elıírt kötelezettséget nem
teljesítjük, úgy a Tőzoltóság nem járul hozzá a telekmegosztáshoz, s kezdhetjük elölrıl a
megosztási feladatot. Szólt továbbá arról, hogy amíg a telekmegosztás nem történik meg,
addig az ingatlan értékesítésre való felhívása sem jelenik meg. Kérte az áltata elmondottak
szíves tudomásul vételét.
A Képviselı-testület a Polgármester Úr által elmondottakkal egyet értett.
g.) Alpok Képzımővészeti Kör Egyesület támogatása

Kiss József polgármester az elıterjesztést kiegészítette azzal, hogy az idei évben is a soproni
Alpok Képzımővészeti Kör Egyesület festményeibıl kiállítást szervezett Advent idején
Faluházunkban. Javasolta részükre 20.000.- Ft összegő támogatás megállapítását.
A Képviselı-testület a polgármester által javasoltakat elfogadta és 5 igen szavazattal a
festımővészek Egyesületének 20.000.- Ft összegő támogatást állapított meg.
70/2011. (XII.14.) önkormányzati határozat
Röjtökmuzsaj község Önkormányzatának Képviselı-testülete
a soproni Alpok Képzımővészeti Kör Egyesület részére
20.000.- Ft összegő támogatást
állapít meg.
A megállapított támogatás kifizetése pénztárból történik.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Kiss József polgármester

3. napirendi pont: Helyi rendeletekkel összefüggı feladatok
(A napirendi pont írásos anyaga a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
a.)

2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Az elıterjesztés szerinti elıirányzat-módosítás indokoltságát a Képviselı-testület jóváhagyta
és egyhangú, 5 igen szavazattal módosította a 2011. év i költségvetési rendeletét.
Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletei között található.

b.)

Víz- és szennyvízcsatorna díja 2012. évre

A Képviselı-testület tudomásul vette a 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna díjakat és 5 igen
szavazattal hozott döntésében módosította rendeletét az alábbiak szerint.

Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének

9/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
az ivóvízellátás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekrıl szóló
10/2006. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyvhöz mellékletként csatolt.

c.)

Hulladékszállítás díja 2012. évre

A Képviselı-testület az elıterjesztésbıl az alapszolgáltatás 2012. évi díját fogadta el és
ellenvélemény és tartózkodás nélküli, 5 igen szavazattal döntött a 2012. évi hulladékszállítási
díjakról.
Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének
10/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 8/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.

d.)

Helyi adók mértéke 2012.

A Képviselı-testület az idegenforgalmi adó mértékét 2012. január 1-jétıl 400.- Ft-ban
állapította meg vendégéjszakánként. A helyi adókról szóló rendeletét a Képviselı-testület
egyhangú, 5 igen szavazattal hozta meg.
Röjtökmuzsaj község Önkormányzata Képviselı-testületének
11/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 10/1999. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ezen rendelet a jegyzıkönyv mellékletei között található.

4. napirendi pont: Egyéb, akutális feladatok
a.)

Lakossági tájékoztató

Polgármester Úr által elmondottakhoz hozzászólás nem volt.

b.)

Képviselıi bejelentések, észrevételek

A napirendhez kapcsolódóan bejelentés, észrevétel nem hangzott el.

Kiss József polgármester megköszönte a Képviselı-testület közremőködését, a napirendi
pontok tárgyalását követıen az ülést bezárta és jelezte, hogy zárt ülésre kerül sor.

Kmf.

Kiss József
polgármester

Fücsökné Torma Lívia
körjegyzı

