
 Szám: V/100-24/2015.       Készült: 2 példányban 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 5-én 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 
    Rába Ákos képviselő 
         (3 fő) 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Dr. Zalán Gábor jegyző 
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
    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 kirendeltség-
vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-
vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 3 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 3 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

2. A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző  

3. A család- és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok felülvizsgálata  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző  

4. Kőszeg Város és Térsége Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

  
5. Egyebek 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

/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 
Tisztelettel köszönti a polgármester asszonyt és a képviselő-testületet.  
2013. január 1-től létrejött a Közös Önkormányzati Hivatal, elfogadásra került a megalapításáról szóló 
Megállapodás, illetve a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat, mely 
jóváhagyásra is került. 
A közeljövőben kiírásra kerülnek a Széchenyi 2020 és a KRAFT program keretében a pályázatok. A 
pályázatok nagy számára és jelentőségére tekintettel indokolt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 
feladatait szétválasztani és a Városüzemeltetési Osztályon kívül egy Fejlesztési Irodát létrehozni, amely a 
pályázatok előkészítésén és bonyolításán kívül végezné valamennyi önkormányzati beruházással 
kapcsolatos feladatot is. A Fejlesztési Iroda közvetlenül a polgármester irányítása alá tartozna a 
végrehajtást segítő, a gyakorlati elintézést szem előtt tartó hatékony munkaszervezés érdekében. 
Ezzel egyidejűleg áttekintették a Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat valamennyi szervezeti egység 
feladatköri jegyzékét és az időközben bekövetkezett változásokat átvezették. A Hivatal szervezeti 
felépítésének a megváltoztatását a munkafolyamatok racionalizálása, a munkavégzés hatékonyságának, 
gyorsaságának növelése teszi indokolttá. Átértékelték az elmúlt időszakot, javaslatok fogalmazódtak meg, 
mely alapján megállapítható, hogy a Közös Hivatal szervezeti tagozódása alapvetően igazodik a 
követelményekhez és a célokhoz, azonban a feladatmegosztás néhány esetben nem teljesen szolgálja sem 
az eredményességet, sem a hatékonyságot. Ez alapján a Szervezési és Humánpolitikai Osztály helyett 
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célszerűbb lenne egy Jegyzői Irodát létrehozni, mely közvetlen a jegyző vezetésével, direkt irányításával 
látná el a rábízott és határkörében tartozó feladatokat. 
Az elhangzottak alapján kerülne módosításra a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről 
szóló szabályzat. 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

128/2015.(XI.05.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 

 működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2016. január 1-i hatállyal jóváhagyja a  
melléklet szerinti tartalommal.  

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző. 
 Határidő:  azonnal. 

  

2. A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző  

/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 
Az államháztartásról szóló törvény szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működéséről és 
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője, a jegyző köteles gondoskodni. Az 1. számú 
melléklet tartalmazza, hogy mely intézményekben és milyen típusú ellenőrzésekre kerül sor. Az ellenőrzést 
külső vállalkozó végzi el, aki a belső ellenőrök részére előírt képesítéssel rendelkezik. Ez azért is jó, mert 
fel tudja hívni a figyelmet az esetleges problémákra.  
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

129/2015.(XI.05.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési tervet a melléklet  
szerinti tartalommal elfogadja.  

 Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
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3. A család- és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok felülvizsgálata  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző  

/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 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi törvények módosításáról szóló 2015. évi törvénye alapján 2016. 
január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás rendszere jelentősen átalakul. A 
törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy 
szolgáltató keretében működtethető, továbbá bevezeti a család- és gyermekjóléti központ fogalmát, 
amelyet a járásszékhely település lakosságszámtól függetlenül köteles működtetni, ellátási területe pedig a 
járás lakosságára terjed ki.  
Az önkormányzatok a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében 2015. október 31-ig felül kell 
vizsgálni a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit a 
feladatokra kötött ellátási szerződéseket.  
2015. november 30-ig dönteni kell a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő biztosítási módjáról és 
ezen időpontig kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását.  
A fentieket összefoglalva javasolja a család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységet továbbra is a Társulás 
fenntartásában álló Szociális Gondozási Központ keretein belül ellátni.  
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

130/2015.(XI.05.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi  

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdése és a szociális igazgatásról és  
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdése alapján felülvizsgálta a  
családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit,  és az e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést.  
 A képviselő-testület megállapítja, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai - egy  
szolgáltató keretében - a Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsa által fenntartott Szociális  
Gondozási Központ útján biztosított. 
. 
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző. 
 Határidő:  2015. november 30. 

4. Kőszeg Város és Térsége Társulási Megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 
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Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Az elmúlt időszakban megjelent új jogszabályok, valamint a társulás által ellátott feladatokban történt 
változások következtében újra indokolt a megállapodás módosítása, ezzel együtt néhány formai 
változtatást is célszerű a szövegen átvezetni. 
Ennek értelmében 2016. január 1-től a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten önkormányzati feladat marad a család és a 
gyermekjóléti szolgálat járási szinten pedig család és gyermekjóléti központ keretében, amely csak a 
járásszékhely önkormányzat feladata. 
A törvénynek való megfelelés érdekében a feladat ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak a 
szükséges átalakításokat el kell végezniük. 2015. október 31-ig minden településnek felül kell vizsgálnia a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásnak módját, szervezeti kereteit. Ezeket a 
feladatokat jelenleg a Szociális Gondozási Központ látja el, amelynek fenntartója Kőszeg Város és Térsége 
Társulása. 
A jövőben is lehetséges lesz az új szabályoknak úgy megfelelni, hogy ezek az önkormányzati feladatok a 
társulás keretében legyenek ellátva, mind a szolgálat, mind a központ vonatkozásában, azonban figyelembe 
kell venni az ellátási területre vonatkozó törvényi szintű szabályokat. 
Kőszeg város Önkormányzata tekintetében a törvényi előírásnak megfelelően 2016. január 1-től létre fog 
jönni a Szociális Gondozási Központ szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként a 
család és gyermekjóléti központ. A hatáskörébe tartozó feladatok ellátása a Kőszegi Járás illetékességi 
területére fog kiterjedni. Az erre vonatkozó jogszabály úgy rendelkezik, hogy az intézmény nevének egyedi 
jelleggel kell rendelkeznie, ezért az intézmény jövőbeni neve Kőszegi szociális Gondozási Központ lesz.  
A feladatok finanszírozását tekintve a társulásban részt vevő önkormányzatok a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatot lakosságszám arányosan, míg a Családsegítő és Gyermekjóléti Központot 
Kőszeg Város Önkormányzata finanszírozza. 
Fentiekre való tekintettel javasolja a képviselő-testületnek a társulási megállapodás jelen módosítási 
tervezet jóváhagyását, hogy 2016. január 1-től hatályba léphessen. 

  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

131/2015.(XI.05.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának 
 módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet szerinti tartalommal 
 jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és az egységes 
szerkezetbe  foglalt megállapodás aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  2015. november 30. 

Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a soron következő ülésre november végén kerül sor. 
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