Szám: V/74-35/2016.

Készült: 2 példányban
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Kalauz Balázs képviselő
Rába Ákos képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ov. helyettes
Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető
(4 fő)
Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltségvezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, Jagodics Istvánné
jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK:
1. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
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2. Feladat átvállalási szerződések megkötése Kőszeg Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
3. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:

1. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület.
Két oka van a Társulási Megállapodás módosításának.
Az egyik ok, Kőszegdoroszló bejelentette az év elején, hogy az év végén ki szeretne lépni a társulásból, így
az óvoda fenntartási költsége 5 település helyett, 4 településre fog hárulni gyermekszám arányosan.
A második ok, egy törvénymódosítás, mely alapján 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető, továbbá bevezetésre került a család- és
gyermekjóléti központ fogalma, amelyet a járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles
működtetni, ellátási területe pedig a járás lakosságára terjed ki. A lényeg az, hogy nem működhet tovább
társulásban, hanem járás szerint. Kőszeg úgy döntött, hogy január 1-től visszaveszi.
Valamennyi társulásban résztvevő önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadni a társulási
megállapodás módosítását. A képviselő-testületnek november 8-ig a társulási megállapodás jelen
módosítását jóváhagyni szükséges, hogy 2017. január 1-től új működési engedéllyel rendelkezzen a Kőszegi
Szociális Gondozási Központ.
A feladat, illetve intézményátadás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez az államháztartásról
szóló törvény alapján csatolni kell az átadó és átvevő között megállapodást, továbbá az átadásra-átvételre
vonatkozó képviselő-testületi határozatok kivonatát.
Szél Józsefné polgármester
Köszöni jegyző úr tájékoztatását. Kéri a képviselőket, szavazzanak a társulási megállapodás módosításától.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4
szavazattal meghozta a következő határozatot
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igen

107/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása
Társulási megállapodásának – Kőszegdoroszló község kiválásáról és a Kőszegi Szociális Gondozási
Központ fenntartóváltásáról szóló – módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a
melléklet szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításával kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
2016. november 8.

Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak az intézmény és feladat átadás-átvételi megállapodás elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4
szavazattal meghozta a következő határozatot

igen

108/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása (mint átadó),
valamint a társulás 15 alapító önkormányzata (mint átvevő) között létrejövő Intézmény és feladat átadásátvételi megállapodást 2017. január 1-i hatállyal a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

2. Feladat átvállalási szerződések megkötése Kőszeg Város Önkormányzatával
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület.
A házi segítségnyújtás, az étkeztetés, mint szociális szolgáltatás, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás
részét képező védőnői ellátási feladatok visszaszálltak a kis településekre. Az Önkormányzatnak ezekre a
feladatokra feladat-ellátási szerződést kell kötni, vagy saját maga látja el. Amennyiben önállóan látják el a
jövőben a települések a számukra jogszabály által előírt kötelező, illetve önként vállalt feladatokat, úgy az
önkormányzat önálló intézmény útján, vagy megfelelő személy alkalmazásával tehet eleget feladatának.
Önálló intézmény létrehozásának a kisebb településeken véleményem szerint nincs értelme. A települési
önkormányzatoknak lehetősége van ellátási szerződés útján is biztosítani az egyes feladatokat. Az ellátási
szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg azzal, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a szociális
törvényben meghatározottakat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését,
a szerződés módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. Az ellátási szerződés létrejöttét a
helyben szokásos módon közzé kell tenni. Szakmai szempontból elsősorban az indokolt, hogy a
járásszékhely önkormányzattal a társuláshoz tartozó 14 települési önkormányzat kössön ellátási szerződést,
így továbbra is egy szervezet keretein belül megoldható a korábban társulás keretében történő
feladatellátás és a települések együttműködése zavartalanul működhet tovább és a nagyobb létszámú
szakmai szervezetben megoldható a kieső, hiányzó munkavállalók helyettesítése is.
Bozsoknak és Velemnek nem kell feladat ellátási szerződést kötni a család és gyermekjóléti ellátásra, mert a
közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani. Közös
hivatalok tekintetében a székhely település fog dönteni. A rendelkezésre álló szakmai és költségvetési
információk alapján az tűnt a legcélszerűbbnek, hogy a család- és gyermekjóléti központ az intézmény
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként hozza létre a képviselő-testület, illetve a
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társulás. A jogszabály módosítás alapján 2017. január 1-től a család- és gyermekjóléti központ csak
járásszékhely települési önkormányzat fenntartásában működhet, így a társulási fenntartásban működő
család- és gyermekjóléti központok át kell, hogy alakuljanak olyan módon, hogy a család- és gyermekjóléti
központok fenntartása a kötelezett települési önkormányzati fenntartásába kerüljön.
Mivel a család- és gyermekjóléti központ és a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai egymásra épülnek,
továbbá a Kőszegi Szociális Gondozási Központ dolgozói is kapcsolt munkakörben végzik feladataikat,
ezért mindenképpen indokolt továbbra is ezen feladatokat egy intézmény keretében működtetni. 2017. évi
feladatmutató felmérés keretében család- és gyermekjóléti központ jogcímhez kapcsolódó támogatást csak
a feladatellátásra kötelezett települési önkormányzat igényelhet.
2017. január 1-től Kőszeg támogatásra csak akkor lesz jogosult, ha a szolgáltatói nyilvántartásban a
szükséges módosítások bejegyzésre kerülnek és 2017. január 1-ig jogerőre emelkedik.
Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás feladat ellátási szerződés
elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4
szavazattal meghozta a következő határozatot

igen

109/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetést Kőszeg Város Önkormányzata által
kívánja ellátni. A képviselő testület a Kőszeg Város Önkormányzatával az étkezetési feladat ellátására
kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak a házi segítségnyújtás feladat-ellátási szerződés elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4
szavazattal meghozta a következő határozatot

igen

110/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtást Kőszeg Város Önkormányzata
által kívánja ellátni. A képviselő testület a Kőszeg Város Önkormányzatával a házi segítségnyújtás
ellátására kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
4

Kéri a képviselőket, szavazzanak a védőnői és az iskola egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátásra
kötendő feladat ellátási szerződésről.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4
szavazattal meghozta a következő határozatot

igen

111/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét
képező védőnői ellátást Kőszeg Város Önkormányzata által kívánja ellátni. A képviselő testület a Kőszeg
Város Önkormányzatával a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátásra
kötendő feladat-ellátási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

2. Egyebek
Szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet
tervezet megtárgyalása
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Mindenki megkapta az előterjesztést, a szociális célú tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó rendelet
tervezetet. Várja a képviselők hozzászólását.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
A támogatás iránti kérelem benyújtásra került, eredménytől még nem tud. Az önkormányzatnak érvényes
rendelettel kell rendelkeznie.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (XI.4.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Kommunális dolgozói munkakörre kiírt pályázat elbírálása
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség vezetőnek.
Németh Melinda kirendeltség vezető
A pályázati kiírásra nem érkezett be pályázat, érvénytelennek kell minősíteni.
Szél Józsefné polgármester
Mivel nem érkezett be pályázat ezért eredménytelennek kell minősíteni, kéri a képviselőket szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
112/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 104/2016.(IX.29.) képviselő-testületi határozatával
jóváhagyott kommunális dolgozói munkakörre kiírt pályázatot tekintettel arra, hogy nem érkezett be egy
pályázat sem, eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Kommunális dolgozó munkakör betöltésére pályázat kiírása
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Mivel nem érkezett be egy pályázat sem a kommunális dolgozói munkakörre kiírt pályázatra, javasolja újra
írják ki a pályázatot.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Kérdezi a képviselőket, hogy hol jelenjen meg a pályázati kiírás. Az előző megjelent a Vas Népe
napilapban és a Kőszeg és Vidéke lapban.
Rába Ákos képviselő
Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, lehet ők tudnának segíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot

113/2016.(XI.3.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki kommunális dolgozói munkakörre az
alábbiak szerint:
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Velem községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Velem községi Önkormányzat
Kommunális dolgozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi u. 73.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Velem község
közigazgatási területén a közterületek, középületek és tartozékaik karbantartása, kommunális feladatok kézi
és gépi ellátása, egyéb kommunális jelegű feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 Általános, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónap
próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány, kisgépkezelői szakképesítés, kertész
szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerhetik, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt, vagy zárt
ülésen kéri
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szél Józsefné polgármester nyújt, a +36709412693
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Velem községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi utca 73.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1030-8/2016, valamint a munkakör megnevezését:
Kommunális dolgozó.
Személyesen: Szél Józsefné polgármester, Vas megye, 9726 Velem, Rákóczi u. 73.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül,
illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Velem községi Önkormányzat hirdetőtáblája 2016. november 18.
- www.velem.hu 2016. november 18.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatala és a Vas
Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2016. szeptember 22.
napján közös ellenőrzést tartott a temetőben. Az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában üzemelő
temetők ellenőrzésére irányuló hatósági eljárásban tartott helyszíni szemlén jegyzőkönyv készült. Az
ellenőrzés során mindent rendben találtak.
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