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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
2012. február 15-én 16, 00 órakor 
megtartott nyílt testületi üléséről. 

 
Jelen vannak:  Vuk István     polgármester 

     Lengyel Attiláné   képviselő 
     Kanizsai Éva    képviselő 
 

Távol maradtak:  Karádiné Tislér Mária  alpolgármester 
         Kanizsai Lajos   képviselő 

 
Tanácskozási joggal meghívott:  
      Nyakó Melinda     körjegyző,  
      Takácsné Kollár Viola   pénzügyi előadó 
 
Meghívott:  
      Takács Józsefné   jegyzőkönyvvezető 
 
Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket és az ülést a 16. 00 
órakor kezdődően megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés 
3 fővel határozatképes. Elmondta, hogy a meghívót és a hozzátartozó 
előterjesztéseket mindenki kézhez kapta. Kérte, ha valakinek módosító 
indítványa van, az tegye meg.  
 
Módosító indítvány nem volt, ezért Vuk István polgármester kérte, hogy aki a 
meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület - 3 igen szavazattal - a következő napirendet fogadta el 

megtárgyalásra:  
 
 
N A P I R E N D:  
 
1. A Molnári Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
2. Egyéb ügyek 
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Napirendi pontok megtárgyalása: 

 
1. A Molnári Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
Vuk István polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az írásos 
anyagot mindenki kézhez kapta. Elmondta, hogy az egyesületek részére a 
támogatások betervezése a kérelmeknek megfelelően történtek meg. A 
2012. évi költségvetéssel kapcsolatban a szót átadta Takácsné Kollár Viola 
pénzügyi előadónak. 
 
Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó az előterjesztésnek megfelelően 
tájékoztatta a képviselőket, a 2012. évi költségvetésben szereplő bevételekről 
és kiadásokról. Kérte a képviselőket kérdéseiket tegyék fel. 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a Horgászegyesület részére 700 ezer 
Ft támogatást terveztek a kérelemnek megfelelően. Javasolta, hogy ez az 
összeg legyen megosztva, 200 ezer Ft a működésükre, 500 ezer Ft a 
kérelemben leírt út felújítására legyen betervezve. A Sportegyesület a 2012. 
június 30-ig működési kiadásaik fedezésére 330 ezer Ft támogatást kért, és 
kérték, hogy a pályázati önrészek összegét, az Önkormányzat biztosítsa. 
Elmondta, hogy ebben az évben nagyobb kiadást a három pedagógus 
végkielégítése jelent majd és úgy tudja, hogy ebben az évben az állam csak 
40%-ot állja. 
 
Lengyel Attiláné képviselő megkérdezte, hogy a dolgozóknak védőruha, cipő 
be lett e tervezve a költségvetésbe? 
 
Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó elmondta, hogy igen be lett tervezve. 
Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy Hajdu István karbantartó részére a 
cafetériát tervezte be a költségvetésbe, a dolgozó kérésére. Valamint a 
dolgozók bére bruttósítva lett a törvényi előírásnak megfelelően. 
 
Vuk István polgármester véleménye szerint ez a költségvetés még nem 
tartalmaz minden olyan adatot, ami a mostani elfogadást igazolja. A 
javaslatoknak, az egyesületek kérésének megfelelően dolgozzák át, és a 
következő ülésen, tárgyalják meg újra a költségvetést. 
Kérte a képviselőket, aki ezzel a javaslattal egyetért kézfenntartással, 
szavazzon. 
 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 3  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot 

hozta: 
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6/2012. (II. 15.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, 
hogy a Molnári Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megtárgyalását a javaslatnak megfelelően, átdolgozás után a 
következő testületi ülésre újra napirendre tűzi. 
Felelős: Vuk István polgármester 
Határidő: 2012. március 15. 

 
2. Egyéb ügyek 
 
a.) Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás megállapodása 2012. évi 
tagdíj összegéről 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez 
kapta. Kérte, aki az előterjesztésnek megfelelően a tagdíj összegével és a 
megállapodás aláírásával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 3 igen  szavazattal - az alábbi határozatot 

hozta: 
 

7/2012. (II. 15.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Muramenti 
Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás részére a megállapodásnak 
megfelelően 117. 810,-Ft, azaz egyszáz tizenhétezer nyolcszáztíz 
forint összegű 2012. évi tagdíj kifizetéséhez hozzájárul a 2012. évi 
költségvetés terhére.  
Felhatalmazza, Vuk István polgármestert a Muramenti Nemzetiségi 
Területfejlesztési Társulás 2012. évi tagdíj összegéről szóló 
Megállapodás aláírására.  
Felelős: Vuk István polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 

 
b.) Molnári Kompetencia Központ Kft. ügye 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a Molnári Kompetencia Központ Kft-
vel kapcsolatban el kellene dönteni, hogy mi történjen vele? Kérte a 
képviselők felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a központtal 
kapcsolatban a tárgyalásokat megkezdhesse. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 3 igen  szavazattal - az alábbi határozatot 

hozta: 
 

8/2012. (II. 15.) számú Önkormányzati határozat: 
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Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza, 
Vuk István polgármestert, hogy a Molnári Kompetencia Központ Kft. 
ügyével kapcsolatban a tárgyalásokat megkezdje. 
Felelős: Vuk István polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. február 29-én 
lesz a Zöld Óvoda II. projekt, záró konferenciája Molnáriban. Kérte a 
képviselőket, hogy jelenjenek meg ezen a konferencián. 10 órakor kezdődik. 
Vendégként meg szeretné hívni Zala Megyei elnökét, az alelnökét, az 
országgyűlési képviselőt és Horvátország alispánját. Természetesem jelen 
lesznek Marcali, Donja Dubrava és Zalamerenye képviselői is. 
 
Elmondta, hogy a Horvát-Magyar IPA pályázatokkal és a Kompetencia 
Központtal kapcsolatban a jövő hét folyamán már több információja lesz, 
ezzel kapcsolatban kell tartani egy rendkívüli testületi ülést. 
 
Kérte, hogy akinek kérdése, javaslata van, az tegye meg.  
 
Kérdés, javaslat nem volt. 
 
Vuk István polgármester tisztelettel megköszönte a jelen lévőknek a 
megjelenést, és a nyílt testületi ülést 17. 55 órakor bezárta.  
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Nyakó Melinda       Vuk István 
 körjegyző        polgármester 


