
Szóm: 360-8/2014.

teavzőkönvv

Készült: Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 201-4. május 1-3-án 15,15 Órai

kezdettel megtartott nyilvónos üléséről.

Ülés helve: Képviselő-testület hivatala Kisszőlős
8483 Kisszőlős, Rőkóczi u. 3.

lelen vanndk: Árik lstván polgőrmester
M áti s l stvó n a l pol gá rm este r
Mátis lmre

sórizoltón
Varga Kólmán betöltetlen képviselői hely

Harczi Lívia helyettes aljegyző

Az ülésen érdeklődő nem jelent meg.

Árik lstván polaármester: Üdvözli a megjelenteket. Mególlapítja, hogy az 5 fő testületi

tagból4 fő megjelent, az ülés hatórozatképes, azt megnyitja.

Elmondja, hogy a nyilvónos testületi ülésre is szükség van a zórt utón, mert a rendkívüli

önkormónyzatitómogatósi igénylés benyújtósa, a szociólis rendelet őtruhózott hatósköreinek

módosítósa szükséges és a gyermekvédelmi beszámolót is a hónap végéig kell megtórgyalni,

valamint a belső ellenőri összefoglaló jelentést.

Kéri, hogy aki a 4 pontos napirenddel egyetért, kézfenntartóssal jelezze.

Kisszőlős önkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazottal- ellenszavazat és tartózkodás

nélkül - az alóbbi napirendet fogadja el:

NAPlREND:

1./ RÖKl benyújtásának kezdeményezése
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

2.| lavaslat a szociális rendelet módosítására
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

3./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 2013. évi beszámoló

Előteriesztő: Árik lstván polgármester

4.1 2ot3. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló ielentés
Előteriesztő: Árik lstván polgármester



NAPtREND rÁRGYALÁ

l,.l nÖn benyújtásának kezdeményezése
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árik lstván polaármester: lsmerteti, hogy az önkormónyzat nemrég fogadta el az előző évi

zárszómadásót, ezt megelőzően költségvetését. A költségvetésben az óvodai ellótósra 1200

e/Ft-tal kevesebb lett betervezve, tehát év végére így nem lesz torthatÓ. A település

nagyságrendjéhez és létszómóhoz képest aránytalanul magas az óvódós létszóm. Majdnem

ennyi pénzből önólló óvodót lehetne fenntartani.
Ezen kívüli kötelező feladatai is vannak az önkormónyzatnak.
A tavalyi könyvtóri, kulturólis érdekeltségnövelő támogatóshoz is jóval több önrészt kellett

tenni, mint azt terveztük, hogy fel tudjuk használni a kapott támogatást.

Mátis István képvíselő: Tómogatja, ha az önkormányzatnak lesz a rendkívüli kiegészítő
óltami tómogatósra jogosultsága, így ezáltal az óvodai a könyvtóri, közművelődési

feladotok biztonsággal fizethetők lesznek.

Harczi Lívia helvettes alieavző: Van lehetőség a benyújtásóra, mert a megyei önkormányzati
tartalékbót nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormőnyzati tómogatősokról szóló

7/2014. (l. 31.) BM rendelet szerint az önkormónyzat működőképessége megőrzéséhez vagy

feladatónak ellótósót veszélyeztető helyzet elhórításóhoz igényelhető a tómogatás, Jelen

esetben a költségvetési alótámasztőst kell megvizsgólni.

Árik tstvőn polaármester: A rendkívüli önkormányzatitómogatósokról szóló 7/2014. (l. 31.)

BM rendelet szerint az önkormónyzat működőképessége megőrzéséhez igényeltámogatóst,

mert a település nagysógrendjéhez és létszómóhoz képest aránytalanul magos az Óvódós

létszóm, valamint mós kötelező feladatellótósához. Ezen indokok miatt javasoljo a rendkívüli

önkormányzatitámogatós benyújtósónak a feltételeit a jogszabóly szerint megvizsgólni. A

képviselő-testütetfelkéri a polgármestert amennyiben megalapozott az igény, Úgy nyújtsa be

a képviselő-testületnek. Hatóridő: 2014. június 30. Felelős: Árik Istvón polgármester

Kéri az elhangzott javaslat elfogadósót kézfelemeléssel.

Kisszőlős Önkormónyzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és

tartózkodás nétkül- meghozta az alóbbi hatórozatot:

22/2014. M. 13.I hatdrozaí

Kisszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívü|i

önkormányzati támogatásokról szőló 7l2O14. (l. 31.) BM rendelet szerint

az önkormányzat működőképessége megőrzéséhez igényel támogatást,

mert a település nagyságrendjéhez és létszámához képest aránytalanul

magas az óvódás létszám, s annak költsége, valamint más kötelező



feladatellátásához. Ezen indokok miatt javasolja a rendkívüli

önkormányzati támogatás benyújtásának a feltételeit a jogszabály szerint

megvizsgálni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert amennyiben

megalapozott az igény, úgy terjessze be a képviselő-testületnek.

Felelős: Árik lstván polgármester

Határidő: 2OL4.június 30.

2.1 lavaslat a szociális rendelet módosítására
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Áfik lstván polaármester: Javasoljo a szociólis rendelet módosítósát, Nem jelentős területet

és munkót igényel, ezért június 1.-tőt mór ótruhőzott hatóskörben dönthessen a szociólis

étkeztetés és a jövedetemtőt íüggő méttányos önkormőnyzatí segély közül a rendkívÜli

éIethetyzetbe kerülés miatt, valamint a jövedelmi viszonytól függő Önkormónyzoti segélyre

benyújtott kérelmek tekintetében. Az első esetben azért javosolja megvóltoztatni a

hatóskört, mert a kérelmezőnek nyilvón azért kell az ebéd, mert valami miatt már nem tudja

magónak biztosítani. A kialakult helyzetben rövid időn belül kell az étkeztetés

megállapítósóról, elutasítósóról dönteni, nincs sokszor idő megvőrni a képviselŐ-testületi

ütést. A másik esetben sürgős, gyors segítség szükséges, ha valaki különÖs méltánylóst

érdemlő helyzetbe került, ez a rendelet c.) pont alapjőn az ,,egyéb, igazolt, megélhetést

veszélyeztető helyzet kialakulósa." A jövedetemtől íüggő, munkonélküliek kérelme, melynek

ótruhózott hatáskörét azért javasolja, mert gyakran fordul elŐ, a hatórozatot a rendelet

szerint 15 napon belül meg kell hozni, a testületet az eddiginéltöbbször össze kell hívni.

A 17. § (1) bekezdése a) pontjóban a jövedelmi viszonytól függő segély esetében legalóbb

2.000,-Ft összegre szükséges csökkenteni a 3.000,- Ft-at a nagyszámú segélykérelmek miatt,

de a maximum adható összeg, a 20.000,-Ft vóltozatlan marad. A településen élő alacsony

jövedelemmel élő munkanélkütiek beadjók a kérelmeket, akkor a feltételek fennállása esetén

a segélyt meg kell állapítania, s a költségvetésben erre a célra szónt előirányzat sem sok,

Harczí Lívía helvettes alieqvző: Az egyes szociális ellátósok szabályozósóról szóló 10/2aB.
(Xlt. 31.) önkormónyzati rendelet 2. §. (3) bekezdése egészül ki a polgármesternek adott

tovóbbi 3 hatáskörrel és a jövedelmi viszonytól íüggő önkormányzati segély esetében az

adható alsó határ legalább 2.OOO,-Ft lesz a 3.000,- Ft-ról, a felső 20.000,- Ft Összeg nem

változik.

Kéri oz elhangzott javaslat elfogadósőt kézfelemeléssel.

Kisszőlős önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és

tartózkodós nélkül - az egyes szociólis ellótósok szabőlyozősáról szóló rendelet módosításéról

az olábbi rendeletet alkotja:



Ktssző Lős xözsÉe ö uxo nrq ÁNyzATA rÉpwsr tő-rrsr ü rcrÉu r rc

3 174. {v.27.1
önkormá nvzati re ndel ete

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 10/2013. (Xl[.31.) önkormányzati

rendelet módosításáról

(Rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szólő2OL3. évi beszámoló
Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árík tsfuán polqőrmester: A települési önkormónyzot feladata a gyermekek védelme helyi

rendszerének kiépítése és működtetése, a területen lakó gyermekek ellátósának

megszervezése.
A Csalódsegítő és Gyermekjóléti Szolgőlat szervezési, szolgóltatási és gondozősi feladatokat
lót et a községben tórsulósi mególlapodős alapjón. Az előterjesztés mellékletét képzi a
Családsegítő és gyermekjóléti szolgólat beszámolója a 2073. évben Kisszőlősben végzett

munkájóról. Rendszeresen gyermekvédelmi tanócskozóst tart, ahol az érdekeltek közösen

beszétik meg a megbeszélésen felvetett csalódok gondjait és azokra megoldósokat
javasolnak.

Harczi Lívia helvettes dlíeavző: A gyermekek védelméről és a gyómügyi igazgatósról szóló

1997.évi XXXI. tv. (tovóbbiakban: Gyvt.) 96 §. (6) bekezdése értelmében a gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatainok ellátósáról - minden év mójus 31-ig - ótfogó értékelést készít,

melyet a képviselő testület megtórgyal. Az értékelést meg kell küldeni a győmhatóságnak, A

győmhatósőg az értékelés kézhezvételétől szómított 30 nopon belül javaslattal élhet a
te l e pül ési önkormó nyzat felé.

Árík lsfuán polaármester: Kérdezi, kinek van kérdése, hozzószólósa?

Nem volt.

Árik István polqármester: Előterjeszti az atóbbi javaslatot, hogy fogadja el Kisszőlős Község

önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellótósáról

szótó 2013. évi beszőmoló. (A beszómoló a jegyzőkönyv melléklete.) Felelős: Árik lstvón

polgórmester Hatóridő: 2014. mójus 31.



Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és

tartózkodós nélkül- meghozta az alóbbi hatórozatot:

23/2014. M 13.I hatúrozat

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szőlő 2Ot3. évi beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

(A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 20L4. május 31.

4.1 2OI3. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés

Előteriesztő: Árik lstván polgármester

Árik István polaármester: Elmondja, hogy az elmúlt évben hórom témakörben, elvégzett

betső ellenőrzések mególlapításai között is van pótlósra, kijavításra vonatkozó instrukciÓ.

Ehhez a kikütdött előterjesztésből tájékozódhattak. Az intézkedési tervben foglaltak
végrehajtása pedig a hivatali dolgozók feladata. Javasolja az előterjesztések jóvőhagyősőt.

Árík Isfuán polaórmester: Kérdezi, kinek van kérdése, hozzászólósa?

Nem volt.

Árik lstván polaármester: Előterjeszti az alábbi javaslatot, hogy fogadja el Kisszőlős Község

önkormányzat Képviselő-testülete a Tömpe és Társa Bt. által 2013. évben három

témakörben végzett belső ellen őrzésről készült összefoglaló jelentést, hogy megismerte és

az abban foglaltakat jóváhagyja. A Képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzés

megállapításairól készített intézkedési tervet is elfogadja. (A beszámoló a jegyzőkönyv

melléklete.) Felelős: Árik lstván polgármester Határidő 201,4. december 3]_.

Kisszőtős önkormányzat Képvisető-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodős

nélkül- meghozta az alábbi hatórozatot:

24/2014. M 13.) határozat

Kisszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a Tömpe és Társa Bt. által 2Oí3. évben három témakörben

végzett belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést

megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja.



A Képviselő-testület a 2OL3. évi belső ellenőrzés megállapításairól
készített intézkedési tervet elfogadja.
(Az összefoglaló jelentés és az intézkedési terv a jegyzőkönyv

melléklete.)

Felelős: Árik lstván polgármester
Határidő: 2Ot4. december 3]-.

Eqvebek:

Árik tstván polaármester: A játszótér íelújításóról beszélt, amely még a tavalyi pőlyózati

tómogatóson alapult. Ütéscsillapító burkolatot, hórom autó homokot az önkormónyzatnak
sajőt erőből kellett megoldania és finanszíroznia.
A jövő évi érdekeltségnövelő tómogatósból a sport- és jótszóelemek beszerzését kellene

megoldani, s ezóltal a Petőfi utcai közösségi színteretfejleszteni.

Más tórgyalandó napirend nem volt, ezért a polgármester a képviselŐ-testület nyilvónos

ülését 16 óra 00 perckor berekesztette.
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