Szám: B/371-1/2020.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 27-én 18:00 órai kezdettel megtartott a Bozsok, Cák,
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzati
Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

Az ülés helye:

Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon
Bozsok, Rákóczi u. 142.

Jelen vannak:

Jelenléti ív szerint

I.

NAPIREND ELŐTT
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester köszönti az együttes képviselő-testületi ülésen
megjelenteket. Ezt követően Bozsok község Polgármestere megállapítja, hogy Bozsok községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 fővel határozatképes, Cák község Polgármestere megállapítja, hogy
Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 3 fővel határozatképes, Kőszegdoroszló község
Polgármestere megállapítja, hogy Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fővel
határozatképes, Kőszegszerdahely község Polgármestere megállapítja, hogy Kőszegszerdahely község
Önkormányzati Képviselő-testülete 5 fővel határozatképes, Velem község Polgármestere megállapítja, hogy
Velem község Önkormányzati Képviselő-testülete 4 fővel határozatképes.

Az ülést megnyitja.
Ezt követően Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester javasolta az egyebek nappirendi pont
felvételét a napirendi pontokhoz így a képviselő-testületek a következő napirend tárgyalását fogadták el:

NAPIRENDI PONTOK:
1.
Védőnő beszámolója 2019. évi tevékenységéről, védőnői költségekkel kapcsolatos
kőszegszerdahelyi kérelem megtárgyalása
2.
Kőszegszerdahelyi Általános iskola bérlőjének megkeresésével kapcsolatos döntés
meghozatala
3.
Kőszegszerdahelyi rendőrlakás birtokba adásával kapcsolatban ügyvéd meghatalmazása
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4.

Egyebek

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

Védőnő beszámolója 2019. évi tevékenységéről, védőnői költségekkel kapcsolatos kőszegszerdahelyi
kérelem megtárgyalása

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla Bozsok polgármestere
Felkéri Staritzbüchler Kitti védőnőnőt, hogy a 2019. évi védőnői munkáról szóló beszámolóját ismertesse.
Staritzbüchler Kitti védőnő
Köszönt mindenkit, 2 éve dolgozik védőnőként a körzetben, jelenleg öt falut lát el. Tavalyi létszámokat nagy
körvonalakban bemutatja területi munkában 97 főt látott el, várandós 14 fő ebből veszélyeztetett 8 fő,
csecsemőkből 12 fő 1-3 éves 6 és 7 fő 3-6 éves gyermekekből 39 főt. Iskolai munkában 178 fő szerepel,
óvodákban 19 Bozsokon 23. Nővédelmi tanácsadásban 15 főt látott el. Várandósság tekintetében 137 fő
jelent meg. Anyatejes világnapos rendezvényeket Cákon és Kőszegszerdahelyen tartották meg, köszönte a
polgármestereknek és kérte továbbiakban is a támogatást. A csecsemőgondozást látja el, nővédelmi
tanácsadást is tart. Az elérhetősége megtalálható a beszámoló végén, ha esetleg valakinek kérdése, kérése
lenne, azon a számon elérhető.
Darabos Béla Bozsok polgármestere
Ha esetleg kérdés lenne a védőnőhöz nyugodtan tegyétek fel.
Takács Péter Kőszegszerdahely polgármestere
A kőszegszerdahelyi önkormányzatnak lenne kérése, hogy 2018-ban a finanszírozásból nem jöttek ki és
megállapodás volt az öt testületnek. A finanszírozás tekintetében 8344,- Ft volt településenként. Lehetne-e
olyan megállapodást kötni, hogy negyed évente fizetne mindenki. A számla kiállítása elmaradt. 2019-ben
összesen 780.451 Ft lenne az összeg, amit ki kellene fizetni az öt településnek, ebben az egy havi jutalom is
benne van. 156.090,- Ft lenne településenként, ha ezt megszavazzuk.

Dr. Zalán Gábor jegyző
A negyedéves elszámolásnak semmi akadálya nincs. Én 56 embernek vagyok a munkáltatója és nagyon
örülnék, ha 450 ezer forint jutalmat tudnék adni a dolgozóimnak és most tudom nem leszek népszerű, annak
ellenére, hogy 4 éves kislányom van és szeretem a védőnőt. Én is tudnék mondani hangzatos szavakat, hogy
21 települést lát el egy építésügyi ügyintéző. A jutalom év végén jár azért, mert megdolgozik érte, nem év
elején, ez nem ösztönző. Ha én év elején tudom, hogy 450 ezer forint jutalmat kapok, akkor hátradőlök.
Utoljára 3 millió forintot tudtam adni a dolgozóimnak 4 éve az 56 embernek, akkor ez az összeg, mint
munkáltatót mellbe vág. Biztos, hogy megdolgozik érte, nem is ezt vitatom.
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Dr. Bende Katalin aljegyző
Lehet egy szűrőt belerakni, ha úgy gondoljátok.
Joó Tamás Kőszegdoroszló polgármestere
Ha valaki elolvasta a beszámolót láthatja, hogy mennyi plusz munkát csinál. Úgy gondolja, hogy az előírt
munkát elvégezte, legalább egy havi bért kapjon én támogatom.
Jakabné Kovács Ágnes Margit bozsoki képviselő
A beszámolóban is van és a Kitti is említette, hogy Gyöngyösfalun is ellát feladatot. Ő miért nem száll be?
Dr. Bende Katalin aljegyző
Meg lehet őket is keresni. Tavaly is egész havi jutalomra tettünk javaslatot, fél havit kapott meg, mert két
település nem szavazta meg.
Kissné Nagy Mária cáki képviselő
Az öt település örülhet annak, hogy a védőnői körzet létrejött.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ezzel semmi gondom nincs, de én sem jövök Önökhöz, hogy az építéshatósági ügyintézőnek dobjon össze
az öt település 90 ezer forintot. Mi a motiváló egy munkavállalónak abban, hogy év elején jutalmat kap és
mi motiválja az év további részében? Ez elvi kérdés, elnézést is kérek a védőnőtől, én mint munkáltató
mondom ezt.
Kissné Nagy Mária cáki képviselő
Nem ért egyet ezzel.
Darabos Béla polgármester
Kérdezem a Képviselő-társakat, hogy van-e valakinek kérdése? Javaslom, hogy az egyebek napirendi pontnál
térjünk vissza erre.
Ezt követően a Képviselő-testületek határoznak a védőnő beszámolójáról:
Az elhangzottak után Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester
javaslatára, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
14/2020.(II.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi védőnői munkáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth Szabolcs polgármester javaslatára, 3 igen szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozza:
18/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi védőnői munkáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Szabolcs polgármester
azonnal
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Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete Joó Tamás polgármester javaslatára, 4 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
18/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
Kőszegdoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi védőnői munkáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Joó Tamás polgármester
azonnal

Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete Takács Péter polgármester javaslatára, 3 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
25/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi védőnői munkáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
azonnal

Az elhangzottak után Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester
javaslatára, 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
17/2020.(II.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi védőnői munkáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal

A védőnő 18:25 perckor elhagyta az üléstermet.

2.

Kőszegszerdahelyi Általános iskola bérlőjének megkeresésével kapcsolatos döntés meghozatala

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla polgármester
Felkéri dr. Bende Katalin aljegyző asszonyt, hogy a 2. napirendi pontot ismertesse.
Dr. Bende Katalin aljegyző
A PALACE Sport és Kulturális Egyesület nevében, mint a Kőszegszerdahelyi , Iskola megnevezésű (9725
Kőszegszerdahely, Kossuth utca 4.) ingatlan bérlője, hozzájárulásukat kér hogy az „Apáczai Iskoláért”
Egyesület „telephelyként” történő bejegyzésre kerüljön. A PALACE Sport és Kulturális Egyesület által
bérelt ingatlannal kapcsolatosan elkülönülten kezelik az ingatlan üzemeltetési-fenntartási feladatokat és az
iskola, mint oktatási intézmény működéséhez szükséges oktatási, pedagógiai ,személyi feladatokat, ezeket az
„Apáczai Iskoláért” Egyesület , mint az iskola fenntartója végzi. A kőszegszerdahelyi iskola az Apáczai
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Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működne 2020. szeptemberi
tanévtől kezdődően, ezért lenne fontos számukra a telephelyként történő bejegyzés engedélyezése.

Ezt követően a Képviselő-testületek határoznak a telephely bejegyzésről:
Az elhangzottak után Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester
javaslatára, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
15/2020.(II.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4.
szám alatt található (Kőszegszerdahely 53. hrsz.) ingatlan 1/5 tulajdonrészének tulajdonosaként hozzájárul
a PALACE Sport és Kulturális Egyesület, mint bérlő részére az „Apáczai Iskoláért” Egyesület (9700
Szombathely, 11-es Huszár út 40. Adósz: 18899850-1-18) telephelyként történő bejegyzéséhez.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth Szabolcs polgármester javaslatára, 3 igen szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozza:
19/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4.
szám alatt található (Kőszegszerdahely 53. hrsz.) ingatlan 1/5 tulajdonrészének tulajdonosaként hozzájárul
a PALACE Sport és Kulturális Egyesület, mint bérlő részére az „Apáczai Iskoláért” Egyesület (9700
Szombathely, 11-es Huszár út 40. Adósz: 18899850-1-18) telephelyként történő bejegyzéséhez.
Felelős:
Határidő:

Tóth Szabolcs polgármester
azonnal

Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete Joó Tamás polgármester javaslatára, 4 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
19/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
Kőszegdoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőszegszerdahely,
Kossuth u. 4. szám alatt található (Kőszegszerdahely 53. hrsz.) ingatlan 1/5 tulajdonrészének
tulajdonosaként hozzájárul a PALACE Sport és Kulturális Egyesület, mint bérlő részére az „Apáczai
Iskoláért” Egyesület (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 40. Adósz: 18899850-1-18) telephelyként történő
bejegyzéséhez.
Felelős:
Határidő:

Joó Tamás polgármester
azonnal

Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete Takács Péter polgármester javaslatára, 3 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
26/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőszegszerdahely,
Kossuth u. 4. szám alatt található (Kőszegszerdahely 53. hrsz.) ingatlan 1/5 tulajdonrészének
tulajdonosaként hozzájárul a PALACE Sport és Kulturális Egyesület, mint bérlő részére az „Apáczai
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Iskoláért” Egyesület (9700 Szombathely, 11-es Huszár út 40. Adósz: 18899850-1-18) telephelyként történő
bejegyzéséhez.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
azonnal

Az elhangzottak után Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester
javaslatára, 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
18/2020.(II.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4.
szám alatt található (Kőszegszerdahely 53. hrsz.) ingatlan 1/5 tulajdonrészének tulajdonosaként hozzájárul
a PALACE Sport és Kulturális Egyesület, mint bérlő részére az „Apáczai Iskoláért” Egyesület (9700
Szombathely, 11-es Huszár út 40. Adósz: 18899850-1-18) telephelyként történő bejegyzéséhez.

Felelős:
Határidő:

3.

Bakos László polgármester
azonnal

Kőszegszerdahelyi rendőrlakás birtokba adásával kapcsolatban ügyvéd meghatalmazása

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla polgármester
Szeretném kérdezni a Jegyző Urat, hogy mit gondol a rendőrlakás ügyéről?
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ha a tulajdoni lapon be van jegyezve a bérlő kijelölési jog, akkor az más lenne, Kőszegen volt ilyen, de ott
mind be voltak jegyezve, de nem biztosítottunk egy másik lakást cserébe. Péter mennyi lett ráköltve a lakásra?
Takács Péter Kőszegszerdahely polgármestere
A lakás a magánembernek lett, a rendőrnek lett bérbe adva. Minimális díjat számoltak neki és gyakorlatilag
azt lelakta, mert fűtéskorszerűsítést hajtott végre. Sokan nem tudják, hogy ez az ügy 2018 óta megy. Akkor
írtunk a rendőrségnek, hogy nyilatkozzanak arról, hogy minek alapján járna nekik az 50%. Lekértük a
másolatokat, abban semmi ilyen nem szerepelt. Ha megakadályoznak, hogy birtokba adjuk, akkor elbukjuk
a 3 millió forintot, hiszen a rendőrlakásra már megírták a szerződést és foglalót tettek le.
Dr. Bende Katalin aljegyző
Az új KMB iroda helyszínét megajánlottuk. A Kirendeltség épületében egy helyiséget felajánlunk, ha
rácsoznánk az ablakot és az ajtót, akkor az megfelelne nekik, de ahhoz ragaszkodunk, hogy rendes bérleti
szerződés legyen. Egyébként az OTP már a vevőknek jóváhagyta a hitelét, fizetnének, de nem tudjuk
birtokba adni.
Joó Tamás Kőszegdoroszló polgármestere
Ha akkor nem tartott rá igényt, amikor költség volt, akkor most se tartson igényt.
Ezt követően a Képviselő-testületek határoznak az ügyvédi meghatalmazásról:
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Az elhangzottak után Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester
javaslatára, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
16/2020.(II.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1.Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Takács Magdolna Mária ügyvédet
/székhelye: 9700. Szombathely Babits Mihály utca 22., kamarai azonosító száma: 36069952, ügyvédi
igazolványának száma: Ü-104419/annak érdekében, hogy a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely, Velem község önkormányzatainak közös tulajdonát képező, kőszegszerdahelyi 48/2
hrsz-ú ingatlannal birtokállapotával, valamint a vitatott bérlőkijelölési joggal – a Vas Megyei Rendőrfőkapitánysággal /9700. Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C./ kapcsolatos jogvitában az Önkormányzatok
jogi képviseletét teljes ügyvédi jogkörrel lássa el. Ezen meghatalmazás feljogosítja az eljáró ügyvédet peren
kívüli, és perbeli jogi képviselet ellátására is.
2. A képviselő-testület elfogadja a településre jutó 10.000,- Ft ügyvédi költséget.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth Szabolcs polgármester javaslatára, 3 igen szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozza:
20/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
1.Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Takács Magdolna Mária ügyvédet
/székhelye: 9700. Szombathely Babits Mihály utca 22., kamarai azonosító száma: 36069952, ügyvédi
igazolványának száma: Ü-104419/annak érdekében, hogy a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely, Velem község önkormányzatainak közös tulajdonát képező, kőszegszerdahelyi 48/2
hrsz-ú ingatlannal birtokállapotával, valamint a vitatott bérlőkijelölési joggal – a Vas Megyei Rendőrfőkapitánysággal /9700. Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C./ kapcsolatos jogvitában az Önkormányzatok
jogi képviseletét teljes ügyvédi jogkörrel lássa el. Ezen meghatalmazás feljogosítja az eljáró ügyvédet peren
kívüli, és perbeli jogi képviselet ellátására is.
2. A képviselő-testület elfogadja a településre jutó 10.000,- Ft ügyvédi költséget.
Felelős:
Határidő:

Tóth Szabolcs polgármester
azonnal

Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete Joó Tamás polgármester javaslatára, 4 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
20/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
1.Kőszegdoroszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Takács Magdolna
Mária ügyvédet /székhelye: 9700. Szombathely Babits Mihály utca 22., kamarai azonosító száma: 36069952,
ügyvédi igazolványának száma: Ü-104419/annak érdekében, hogy a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely, Velem község önkormányzatainak közös tulajdonát képező, kőszegszerdahelyi 48/2
hrsz-ú ingatlannal birtokállapotával, valamint a vitatott bérlőkijelölési joggal – a Vas Megyei Rendőrfőkapitánysággal /9700. Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C./ kapcsolatos jogvitában az Önkormányzatok
jogi képviseletét teljes ügyvédi jogkörrel lássa el. Ezen meghatalmazás feljogosítja az eljáró ügyvédet peren
kívüli, és perbeli jogi képviselet ellátására is.
2. A képviselő-testület elfogadja a településre jutó 10.000,- Ft ügyvédi költséget.
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Felelős:
Határidő:

Joó Tamás polgármester
azonnal

Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete Takács Péter polgármester javaslatára, 3 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
27/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:

1. Kőszegszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Takács

Magdolna Mária ügyvédet /székhelye: 9700. Szombathely Babits Mihály utca 22., kamarai azonosító száma:
36069952, ügyvédi igazolványának száma: Ü-104419/annak érdekében, hogy a Bozsok, Cák,
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem község önkormányzatainak közös tulajdonát képező,
kőszegszerdahelyi 48/2 hrsz-ú ingatlannal birtokállapotával, valamint a vitatott bérlőkijelölési joggal – a Vas
Megyei Rendőr-főkapitánysággal /9700. Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C./ kapcsolatos jogvitában az
Önkormányzatok jogi képviseletét teljes ügyvédi jogkörrel lássa el. Ezen meghatalmazás feljogosítja az eljáró
ügyvédet peren kívüli, és perbeli jogi képviselet ellátására is.
2. A képviselő-testület elfogadja a településre jutó 10.000,- Ft ügyvédi költséget.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
azonnal

Az elhangzottak után Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester
javaslatára, 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
19/2020.(II.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1.Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Takács Magdolna Mária
ügyvédet /székhelye: 9700. Szombathely Babits Mihály utca 22., kamarai azonosító száma: 36069952,
ügyvédi igazolványának száma: Ü-104419/annak érdekében, hogy a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely, Velem község önkormányzatainak közös tulajdonát képező, kőszegszerdahelyi 48/2
hrsz-ú ingatlannal birtokállapotával, valamint a vitatott bérlőkijelölési joggal – a Vas Megyei Rendőrfőkapitánysággal /9700. Szombathely Petőfi Sándor utca 1/C./ kapcsolatos jogvitában az Önkormányzatok
jogi képviseletét teljes ügyvédi jogkörrel lássa el. Ezen meghatalmazás feljogosítja az eljáró ügyvédet peren
kívüli, és perbeli jogi képviselet ellátására is.
2. A képviselő-testület elfogadja a településre jutó 10.000,- Ft ügyvédi költséget.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal

4. Egyebek
Hozzászólások:
I. Védőnő jutalmáról döntés
Darabos Béla polgármester
Akkor térjünk vissza a védőnő jutalmának az ügyére. Javaslom, hogy 50%-ban állapítsuk meg először.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Én nem vagyok döntéshozó, de tényleg szeretném kérni, hogy fontoljátok meg.
Takács Péter Kőszegszerdahely polgármestere
Úgy gondolom én is, hogy ez nem jó időpont a költségvetés tárgyalása elé kellett volna tennünk. A védőnő
nem jön ki abból a finanszírozásból, amit kapunk. Ezért került ide.
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Dr. Zalán Gábor jegyző
Ki döntene arról, ha kijönne a normatívából?
Dr. Bende Katalin aljegyző
A gesztor önkormányzat döntene.
Kissné Nagy Mária cáki képviselő
Szerencsétlen volt a téma, hogy a védőnő előtt volt róla szó.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Előttem döntenek az köztisztviselőim jutalmáról is.
Tóth Szabolcs Cák község polgármesetere
Ez ne a jutalomról szóljon, örüljünk annak, hogy ő itt dolgozik, és itt maradjon.

Ezt követően a Képviselő-testületek határoznak a védőnői elszámolásról:
Az elhangzottak után Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester
javaslatára, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
17/2020.(II.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
I.
Bozsok
községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
20/2019.(IV.23.) határozatának 1. és 2. pontját visszavonja
II.
Bozsok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. évben
védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi költségvetési
hiány finanszírozásához 8.344,- Ft összeggel hozzájárul.
III.
Bozsok község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben
védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi költségvetési
hiány finanszírozásához 57.741,- Ft összeggel hozzájárul.
IV.
A Képviselő-testület a védőnő 2020. évi jutalmához a havi
fizetésének 50%-val járul hozzá és amennyiben a képviselő-testület
elégedett a munkájával 2021. évtől 10 százalékponttal emeli 5 éven
keresztül, amíg a 100% -os jutalmat eléri.
V.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat
értelmében a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
2020. július 1.

Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete Tóth Szabolcs polgármester javaslatára, 3 igen szavazattal,
egyhangúlag a következő határozatot hozza:
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21/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
I.
Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2019.(V.8.)
határozatát visszavonja
II.
Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. évben
védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi költségvetési
hiány finanszírozásához 8.344,- Ft összeggel hozzájárul.
III.
Cák község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben
védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi költségvetési
hiány finanszírozásához 57.741,- Ft összeggel hozzájárul.
IV.
A Képviselő-testület a védőnő 2020. évi jutalmához a havi
fizetésének 50%-val járul hozzá és amennyiben a képviselő-testület
elégedett a munkájával 2021. évtől 10 százalékponttal emeli 5 éven
keresztül, amíg a 100% -os jutalmat eléri.
V.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat
értelmében a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tóth Szabolcs polgármester
2020. július 1.

Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete Joó Tamás polgármester javaslatára, 4 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
21/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
I.
Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete
42/2019.(VI.18.) határozatát visszavonja
II.
Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019.
évben védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi
költségvetési hiány finanszírozásához 8.344,- Ft összeggel
hozzájárul.
III.
Kőszegdoroszló község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020.
évben védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi
költségvetési hiány finanszírozásához 57.741,- Ft összeggel
hozzájárul.
IV.
A Képviselő-testület a védőnő 2020. évi jutalmához a havi
fizetésének 50%-val járul hozzá és amennyiben a képviselő-testület
elégedett a munkájával 2021. évtől 10 százalékponttal emeli 5 éven
keresztül, amíg a 100% -os jutalmat eléri.
V.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat
értelmében a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
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Felelős:
Határidő:

Tóth Szabolcs polgármester
2020. július 1.

Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete Takács Péter polgármester javaslatára, 3 igen
szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
28/2020.(II.27.) önkormányzati határozat:
I.
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete
43/2019.(V.13.) határozatát visszavonja
II.
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete
2019. évben védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi
költségvetési hiány finanszírozásához 8.344,- Ft összeggel
hozzájárul.
III.
Kőszegszerdahely község Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. évben védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi
költségvetési hiány finanszírozásához 57.741,- Ft összeggel
hozzájárul.
IV.
A Képviselő-testület a védőnő 2020. évi jutalmához a havi
fizetésének 50%-val járul hozzá és amennyiben a képviselő-testület
elégedett a munkájával 2021. évtől 10 százalékponttal emeli 5 éven
keresztül, amíg a 100% -os jutalmat eléri.
V.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat
értelmében a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Takács Péter polgármester
2020. július 1.

Az elhangzottak után Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester
javaslatára, 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
20/2020.(II.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
I.
Velem
községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
19/2019.(IV.29.) határozatát visszavonja
II.
Velem község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. évben
védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi költségvetési
hiány finanszírozásához 8.344,- Ft összeggel hozzájárul.
III.
Velem község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben
védőnői feladatok ellátása tekintetében a 2019. évi költségvetési
hiány finanszírozásához 57.741,- Ft összeggel hozzájárul.
IV.
A Képviselő-testület a védőnő 2020. évi jutalmához a havi
fizetésének 50%-val járul hozzá és amennyiben a képviselő-testület
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elégedett a munkájával 2021. évtől 10 százalékponttal emeli 5 éven
keresztül, amíg a 100% -os jutalmat eléri.
V.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat
értelmében a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
2020. július 1.

II. 2020. évi közfoglalkoztatás
Darabos Béla polgármester
A 2020. évi közfoglalkoztatást elindítják, ezzel biztosítható a közfoglalkoztatásban megjelenő feladatok
folyamatos ellátása, továbbá azon álláskereső személyek közfoglalkoztatása, akik a nyílt munkaerőpiacon
nem képesek elhelyezkedni. A tervezett létszám foglalkoztatása 2020.március 1. naptól 2021. február 28.
napjáig közfoglalkoztatási jogviszony keretében történik. A Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási
Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügy Osztály tájékoztatása szerint a bérköltség
támogatása Bozsok és Velem községekben 80%, ehhez az önkormányzatoknak 20%-os önerőt szükséges
biztosítani. A bozsoki és velemi testületek már egyeztettek és úgy tudom, hogy mindkét önkormányzatnál
1-1 főt kívánunk továbbra is foglalkoztatni.
Ezt követően a bozsoki és velemi Képviselő-testületek határoznak közfoglalkoztatási jogviszony
keretében foglalkoztatottak létszámáról és az önerő mértékéről:
Az elhangzottak után Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester
javaslatára, 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
18/2020.(II.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 03.01. napjától kezdődően 2021.02.28. napjáig
közfoglalkoztatási jogviszony keretében 1 főt kíván foglalkoztatni, melyhez a 20% önerőt biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Az elhangzottak után Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester
javaslatára, 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozza:
21/2020.(II.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 03.01. napjától kezdődően 2021.02.28. napjáig
közfoglalkoztatási jogviszony keretében 1 főt kíván foglalkoztatni, melyhez az önerőt biztosítja.

Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal
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Több napirendi pont nem volt, Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az együttes képviselőtestületi ülést 19 óra 05 perckor berekesztette.
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