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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

2012. április 26-án 17, 30 órakor 
megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. 

 
Jelen vannak:   Vuk István     polgármester 
                Lengyel Attiláné   képviselő 

     Kanizsai Lajos   képviselő  
     Kanizsai Éva   képviselő 

 
Távol maradt:    Karádiné Tislér Mária  alpolgármester  
 
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 17. 30 
órakor kezdődően megnyitotta. Megállapította, hogy a képviselőtestületi ülés 4 fővel 
határozatképes. A meghívót és a napirendekhez tartozó előterjesztéseket mindenki 
kézhez kapta. Kérte, ha valakinek van még módosító indítványa, az tegye meg.  
 
Módosító indítvány nem volt. 
 
Vuk István polgármester kérte, hogy aki a meghívóban szereplő 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. Molnári Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetés beszámolójának 
megtárgyalása  
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
2. 2012. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: szóban 
3. Egyéb ügyek 
 
 
Napirendi pontok megtárgyalása: 
 
1. Molnári Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetés beszámolójának 
megtárgyalása  
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban  
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Vuk István polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta.  
A szót átadta Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadónak. 
 
Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta 
a képviselőket a 2011. évi beszámolóval kapcsolatban. Elmondta, hogy a beszámoló 
tartalmazza a vagyonkimutatást, a likviditási terv teljesítését, illetve minden feladatra 
vonatkozóan a teljesítést összesítve és külön-külön is. 25 millió Ft hitelt kellett felvenni, 
tehát a hitelkeret ennyivel növekedett. A hiteltartozás kb. 35 millió Ft 2011. december 
31-én. Ha 2012. évben megérkeznek a támogatási összegek, a hitelnek el kell 
„tűnnie”. Várta a képviselők kérdéseit. 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy március hónapban 8 millió Ft-al nőt a 
hitelkerete az Önkormányzatnak, mivel a három pedagógus végkielégítését ki kellett 
fizetni. Ez az összeg a Letenyei kistérségnek át lett utalva. A visszaigényléshez a 
pályázat elkészült. Kb. 40% körüli összeget kapunk vissza. A közeljövőben lesz várható 
a látogatóközponttal kapcsolatos kifizetés, amikor a vállalkozó készre jelenti az 
épületet és meglesz a helyszíni bejárás. 2012. május 15-ig ezt a projektet is le kell zárni. 
Az IKSZT-nél elment a Kincstár fele a kifizetési jóváírás. A bútorzat, a számítástechnikai 
eszközök közbeszerzését is el kell indítani, valamint ki kell írni a két alkalmazott 
foglalkoztatására a pályázatot. Várta a képviselők kérdéseit.  
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester kérte, aki a Molnári Községi Önkormányzat 2011. évi 
beszámolóját az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kézfenntartással 
szavazzon. 
 
A képviselőtestület -4 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg:  

 
„Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012.(IV. 26.) rendelete 
a 2011. évi zárszámadásról.” 
        A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete 
 
2. 2012. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: szóban 
 
Vuk István polgármester a szót átadta Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadónak. 
 
Takácsné Kollár Viola pénzügyi előadó tájékoztatta a jelen lévőket, hogy az ÖNHIKI 
pályázat benyújtásához szűkség van a testület által hozott határozatra, mely arról 
szól, hogy Molnári Községi Önkormányzat részt kíván venni a pályázaton, és a 
feltételeket biztosítja. 2012. április 30-a a beadási határideje. 12 millió 61 ezer Ft-ra 
nyújtják be az igényt első körben. Várta a kérdéseket. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy ebben az évben még van ÖNHIKI, 
valószínű, hogy jövőre már nem lesz. Kérte, hogy aki az ÖNHIKI pályázat 
elkészítésével és benyújtásával egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
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A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 

 
28/2012. (IV. 26.) számú Önkormányzati határozata: 
Az Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 
1. Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. 
számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívüli hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 
2. Molnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívüli 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
       I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő 
alatti, és a Semjénháza székhelyű Körjegyzőséghez tartozik. 
       II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. 
évben ilyen jogcímen 4.060 ezer Ft összegű bevételt tervez. 
      III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 
költségvetési rendeletét 12.061 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 
       IV. Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
nem kötelezett. 
……V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
Felelős: Vuk István polgármester 
Határidő: 2012. április 30.  

 
3. Egyéb ügyek 
 
a.) Közoktatási feladatellátásra vonatkozó megállapodás felülvizsgálata 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
Vuk István polgármester elmondta, hogy Nagykanizsa Város Polgármesterének 
levelét mindenki megkapta, melyben nyilatkoztatják az összes érintett 
önkormányzatot. Felmérik azt, kik azok az önkormányzatok melyek hajlandók 
megállapodást kötni a bejáró tanulókra vonatkozóan. Az önkormányzat azzal érvelt 
a korábbiakban, hogy iskolát tart fent, biztosítja a tanulók, a gyerekek részére az 
iskoláztatást. Azt javasolta, hogy ne támogassák, ne kössenek közoktatási 
feladatellátásra megállapodást Nagykanizsa Önkormányzatával, mivel a Molnári 
Önkormányzat biztosítja a gyerekek részére az oktatás feladatellátást 
Tótszerdahelyen. Aki ezzel egyetért, kérte kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal -  az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2012. (IV. 26.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 
Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal a közoktatási feladatellátásra 
vonatkozó megállapodást nem köti meg, mivel Molnári Községi 
Önkormányzat Tótszerdahelyen biztosítja az oktatási feladatellátást. 
Határidő: 2012. április 26. 
Felelős: Vuk István polgármester 
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b.) Helyi Védelmi Bizottság támogatása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez kapta.  
Javasolta a kért támogatás átutalását. Kérte, aki a javasolt összeggel egyetért, 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4  igen  szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
 

30/2012. (IV. 26.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Helyi Védelmi 
Bizottság Letenye működéséhez, feladatainak ellátásához a 2012. évi 
költségvetés terhére 10. 000,-Ft, azaz tízezer forint, támogatást biztosít. 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
c.) Molnári, Kossuth út 22. szám alatti Posta épületének felújítása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez kapta. 
Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a levélírónak teljes mértékben igaza van. 
Elmondta, hogy addig nem akart a postának levelet írni, amíg át nem beszélték a 
képviselőkkel. Tudni kell, hogy a Molnári Önkormányzat, ingyen és bérmentve 
biztosítja az épületet a posta részére, ők semminemű bérleti díjat nem fizettek, 
fizetnek érte. Az eredet szerződés szerint az állagmegóvásokat, felújításokat nekik kell 
elvégezniük. A LEADER-ben valószínű, hogy lesz lehetőség pályázni az ilyen fajta 
felújításokra. Ezt még van idő eldönteni. Levélben választ fog adni a kérelemben 
megírtakra. Ha az Önkormányzat ebbe a meglévő épületbe befektet, akkor bérleti 
díjat megállapítását kavaspéka épület használatáért. Kérte, ha valakinek ezzel 
kapcsolatban kérdése van, az tegye meg. Kérdés nem volt. Vuk István polgármester 
elmondta, hogy tájékoztatja a posta illetékesét az elhangzottakról.  
 
f.) Nyári gyermekétkeztetési támogatási igény benyújtása 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: írásban 
 
Vuk István polgármester e napirendi ponttal kapcsolatban a szót átadta Nyakó 
Melinda körjegyzőnek. 
 
Nyakó Melinda körjegyző az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a nyári gyermekétkeztetési igény benyújtásáról. Kérte a képviselők 
javaslatit, döntését. 
 
Vuk István polgármester javasolta, hogy ne nyújtsák be a támogatási igényt.  
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, hogy a nyári szociális 
gyermekétkeztetésre a támogatási igény ne kerüljön benyújtásra, kézfenntartással 
szavazzon.  
 
A képviselőtestület egyhangúlag - 4 igen  szavazattal - az alábbi határozatot hozta: 
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31/2012. (IV. 26.) számú Önkormányzati határozat: 
Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 
nyári szociális gyermekétkeztetésre támogatási igényt nem nyújtanak be.  
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Vuk István polgármester 

 
g.) Tájékoztatás a Nemzetiségi Intézmények működésével kapcsolatban 
       Előadó: Vuk István polgármester 
       Előterjesztés: szóban 
 
Vuk István polgármester elmondta, hogy az érvényes jogszabályok és elképzelések 
alapján a Nemzetiségi Intézményeket, Nemzetiségi Önkormányzat veheti át, 2013. 
január 1-től. Úgy néz ki, hogy a Molnári Községi Önkormányzat nem lehet fenntartója 
az Óvodájának. Ezt vagy átveszi a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, vagy állami 
fenntartásba kerül. Az előzetes információk szerint, ha állami fenntartásba kerül 
normatívát nem fognak kapni, a béreket az állam fogja fedezni, az épületek 
fenntartása és egyéb költség önkormányzati kiadás marad. Ezzel kapcsolatban 
ennyit szeretett volna elmondani. Kérte, ha valakinek van, kérdése az tegye fel. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. 
 
Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy a következőkben személyi ügyről szeretne 
tájékoztatást adni, ezért, kérte a polgármestert rendeljen el zárt ülést. 
 
Vuk István polgármester a nyílt testületi ülést 18.20 órakor bezárta, a képviselőtestület 
munkáját zárt ülésen folytatta. 
 

K. m. f. 
 

Nyakó Melinda       Vuk István 
   körjegyző         polgármester 

 


