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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 
2012. március 1-én 16, 00 órakor 

megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. 
 
Jelen vannak:   Vuk István     polgármester 
                Karádiné Tislér Mária  alpolgármester 

     Kanizsai Lajos   képviselő  
     Kanizsai Éva   képviselő 

 
Távol maradt:     Lengyel Attiláné   képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  
                             Nyakó Melinda    körjegyző 
                             Takácsné Kollár Viola   pénzügyi ügyintéző 
 
Meghívott: Takács Józsefné    jegyzőkönyvvezető 
 
Vuk István polgármester köszöntötte a megjelenteket, és a testületi ülést a 16. 00 
órakor kezdődően megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés 4 fővel 
határozatképes. A meghívót és a napirendekhez tartozó előterjesztéseket mindenki 
kézhez kapta. Elmondta, hogy a Molnári Kompetencia Központ Kft. ügyét vegyék le 
a napirendről, mivel az ügyvéd és a vevő jelezte, hogy elfoglaltság miatt nem 
tudnak részt venni az ülésen. Kérte, ha valakinek van még módosító indítványa, az 
tegye meg.  
 
Nyakó Melinda körjegyző jelezte, hogy a Molnári Kompetencia Központ Kft. ügyével 
kapcsolatban tájékoztatást szeretne adni, melyet zárt ülésen kell megtárgyalni az 
hatályos SZMSZ alapján. Kérte a polgármestert, hogy a nyílt ülés bezárását követően 
rendeljen el a zárt ülést. 
 
Vuk István polgármester kérte, hogy aki a módosításnak megfelelően a napirendi 
pontokkal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület - 4 igen - szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta 

el megtárgyalásra: 
 
N A P I R E N D:  
 
1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
2.   Molnári Horgászegyesület 2011. évi beszámolójának megtárgyalása 
      Előadó: Vuk István polgármester 
      Előterjesztés: írásban 
 
3.    Molnári Ifjúsági és Sportegyesület 2011. évi beszámolójának megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
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4.    Molnári Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolójának megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
5. Kistérségi feladatellátásban működő oktatási-nevelési intézmények 2012. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
6. Molnári Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
7. Egyéb ügyek 
 
 
Napirendi pontok megtárgyalása: 
 
1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők az írásos előterjesztést kézhez 
kapták. Elmondta, hogy a mai nap folyamán a látogatóközpont építésével 
kapcsolatban a pályázatlebonyolító Kanizsa Ber kft. és a kivitelező jelenlétében az 
építési terület átadásra került. A munkálatokat a jövő hét folyamán 2012. március 5.-
től megkezdik. A START munkaprogramhoz megérkezett a támogatási szerződés a 
Munkaügyi Hivataltól, a szerződés aláírása megtörtént. Kérte, hogy akinek kérdése, 
vagy egyéb észrevétele, hozzászólása van, az tegye fel.  
 
Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. 
 

Vuk István polgármester szavazást rendelt el, az előterjesztésnek megfelelően a 
beszámoló elfogadására. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

9/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármester lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját jóváhagyta. 

 
 
2.  Molnári Horgászegyesület 2011. évi beszámolójának megtárgyalása 
      Előadó: Vuk István polgármester 
      Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester elmondta a képviselőknek, hogy az írásos beszámolót 
mindenki kézhez kapta. Kérte a képviselőt véleményét. 
 
Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. 
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Vuk István polgármester kérte, aki a Molnári Horgászegyesület 2011. évi beszámolóját 
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári 
Horgászegyesület 2011. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja  
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
 
3.   Molnári Ifjúsági és Sportegyesület 2011. évi beszámolójának megtárgyalása 
      Előadó: Vuk István polgármester 
      Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az írásos beszámolót a 
költségekről, bevételekről kézhez kapták. A szót átadta Takácsné Kollár Viola 
pénzügyi előadónak. 
 
Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az 
Önkormányzat részéről elutalt támogatások összegeiről az egyesület elszámolt. A 
számlákat bemutatták. Beszámolójuk rendben van. 
 
Vuk István polgármester kérte, akinek kérdése, vagy egyéb észrevétele, hozzászólása 
van, az tegye fel. 
 
Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester kérte, aki a Molnári Ifjúsági és Sportegyesület 2011. évi 
beszámolóját az elhangzottaknak és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Ifjúsági és 
Sportegyesület 2011. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja  
Határidő: 2011. március 1. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
 
4.    Molnári Polgárőr Egyesület 2011. évi beszámolójának megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. 
Kérte, akinek kérdése, vagy egyéb észrevétele, hozzászólása van, az tegye fel. 
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Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester kérte, aki a Molnári Polgárőr Egyesület 2011. évi 
beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Molnári Polgárőr 
Egyesület 2011. évi beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően 
elfogadja.  
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
 
5. Kistérségi feladatellátásban működő oktatási-nevelési intézmények 2012. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a Dél Zala Murahíd Letenye Többcélú 
Társulás Kistérségi Iroda által megküldött írásos anyagot mindenki megkapta. Kérte, 
akinek kérdése, vagy egyéb észrevétele, hozzászólása van, az tegye fel. 
 
Vuk István polgármester kérte, aki a Dél Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 
Kistérségi Iroda Kistérségi feladatellátásban működő oktatási-nevelési intézmények 
2012. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Dél Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás Kistérségi Iroda Kistérségi 
fenntartású közoktatási intézmény 2012. évi működéséhez az 
önkormányzati költségvetésből a  
Molnári Óvoda részére 1.529 ezer Ft, azaz egymillió ötszázhúszon 
kilencezer forint,  
a tótszerdahelyi székhelyű iskola részére 4.913 ezer Ft, azaz négymillió 
kilencszáztizenháromezer forint,  
a Molnári tagiskola részére 8.452 ezer Ft, azaz nyolcmillió 
négyszázötvenkettőezer forint, működési hozzájárulást biztosít. 
A működési hozzájárulást az önkormányzat havonta-a Kistérségi Iroda 
Letenye által-elküldött elszámolásban kimutatott összegben teljesíti.  
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy –döntésnek 
megfelelően – a Dél Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulással a 
támogatási szerződés megkötésére. 
Határidő: 2012. március 1., ill. 2012. december 31. 
Felelős: Vuk István polgármester 
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6. A Molnári Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy a képviselők, az átdolgozott előterjesztést 
kézhez kapták. A szót átadta Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadónak. 
 
Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó tájékoztatta a képviselőket, hogy átdolgozta 
a költségvetés tervezetet. Elmondta, hogy az előző előterjesztéshez képest egy kis 
módosítás van. Be lett téve az iskola költségvetésébe a teljes támogatási összeg, 
amit kértek. Ez az összeg növelte a hiányt is. Az óvodánál minimálisan csökkent a 
támogatás. Ennyi változás történt. 
 
Vuk István polgármester megkérdezte, hogy van e valakinek észrevétele, kérdése e 
napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Kérdés, egyéb észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester kérte a képviselőket, hogy aki a módosításoknak, 
kiegészítéseknek megfelelően az Önkormányzat 2012. évi költségvetését az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület - 4 igen - szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 
Molnári Községi Önkormányzat képviselőtestülete 2/2012.(III. 01.) számú 
Önkormányzati rendelete a „2012. évi költségvetésről”.  

   A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
 
7. Egyéb ügyek 
 
Pályázatok benyújtása 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy már említette a képviselőknek, hogy ismét 
lehetőség van pályázatok benyújtására. Pontos projektcímeket még nem tud. 
a.) Az egyik a „Zöld óvoda II.” pályázat folytatása, a „The World of Fairies-professional 
cooperative network of kindergartens Feir World” Tündérvilág projekt. Kérte, aki 
egyetért e pályázat benyújtásával, kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „The World of Fairies-
professional cooperative network of kindergartens Feir World” Tündérvilág 
pályázat benyújtásával egyetért. 
Határidő: 2012. március 1. ill. folyamatosan programzárásig. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
b.) A másik a régi hivatal a Molnári, Petőfi út 21. szám alatti épület felújítására a 
„Development of Cross-Border Hunting tourism in Medimurje and Zala C-B HunTour” 
projekt Molnári Vadásztársasággal együtt kerülne benyújtásra pihenőházként. Kérte, 
aki egyetért, a benyújtásával kézfenntartással szavazzon. 
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A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Development of 
Cross-Border Hunting tourism in Medimurje and Zala C-B HunTour” projekt - 
Molnári, Petőfi S. út 21. szám alatti épületének felújítására - benyújtásával 
egyetért. 
Határidő: 2012. március 1. ill. folyamatosan programzárásig. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
c.) A harmadik a Tele tál fesztivál programsorozatában való újbóli részvétel. Kérte, aki 
egyetért a pályázat benyújtásával kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tele tál fesztivál” 
programsorozatára kiirt, pályázatban részt kíván venni, a pályázat 
benyújtásával egyetért. 
Határidő: 2012. március 1. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
d.) A negyedik az Prelog-Szigetvár-Molnári konzorciumban a látogatóközpont 
bútorzatának, berendezésének beszerzésére kiirt „Expansion of tourist offer in the 
cross-border region” pályázat irányulna. Kérte, aki egyetért, a pályázat 
benyújtásával kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2012. (III. 01.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Prelog-Szigetvár-
Molnári konzorciumban a Molnári látogatóközpont bútorzatának, 
berendezésének beszerzésére kiirt „Expansion of tourist offer in the cross-
border region” pályázat benyújtásával egyetért. 
Határidő: 2012. március 1. ill. folyamatosan programzárásig. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
Vuk István polgármester kérte, hogy akinek van még kérdése, javaslata, észrevétele 
tegye meg.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester a nyílt testületi ülést 17. 20 órakor bezárta, a 
képviselőtestület munkáját zárt ülésen folytatta. 
 

K. m. f. 
 
 

Nyakó Melinda       Vuk István 
   körjegyző         polgármester 


