Jegyzőkönyv
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2015. október 27-én tartott üléséről

28/2015. számú képviselőtestületi határozat: gyermekjóléti szolgálat és családsegítés
feladatellátás felülvizsgálata
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
29/2015. számú képviselőtestületi határozat: 2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
30/2015. számú képviselőtestületi határozat: 15 év alatti gyermekek támogatása
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. december 20.
31/2015. számú képviselőtestületi határozat: rendezési terv módosításának támogatása
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
32/2015. számú képviselőtestületi határozat: házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátása
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

14/2015.(XI.5.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
11/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Vassurány Képviselőtestületének 2015. október 27-én 17,30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.
Jelen vannak: Nagy Attila polgármester, Borbásné Janzsó Ibolya, Barta András
Kanti József képviselő (4 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Nagy Attila polgármester
2. Gyermekjóléti szolgálat és családsegítés feladat ellátásának felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
3. Költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató
Előadó: Nagy Attila polgármester
4. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Első napirendi pont:
A polgármester az elmúlt időszak eseményeiről adott tájékoztatót:
- orvosi ügyelet november 1-től az új helyen üzemel a tervek szerint, ha már biztos lesz a
lakosságot szórólapok útján tájékoztatjuk,
- dalos találkozó jól sikerült,
- idősek napja lezajlott, kevesen vettek részt, valószínű az esős, rossz idő miatt
- az egyesületi napon színvonalas műsor volt.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Jegyzőnő: a Vas Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy a kommunális adó rendeletben a:
belterületi telek kifejezés szűkíti a törvényben meghatározott adótárgy kört, ezért módosítása
szükséges.
Észrevétel nem volt, a képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotta
meg a 14/2015.(XI.5.) önkormányzati rendeletet a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 11/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Második napirendi pont:
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Polgármester: a kiküldött előterjesztéshez kéri az észrevételeket, kérdéseket.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
28/2015.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a gyermekjóléti szolgálat és
családsegítés feladat ellátását felülvizsgálta, a feladatot a Pálos Károly
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal szándékozik ellátatni 2016. január 1-től.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal.
Harmadik napirendi pont:
Polgármester: a kiküldött költségvetés teljesítésről szóló tájékoztatóhoz kéri az észrevételeket. A
tervezett beruházás ebben az évben nem valósul meg, vártunk a járda pályázatra, ami
eredménytelen volt, most már nem kezdünk térburkolásba, majd jövőre.
Képviselők részéről további észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
29/2015.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Különfélék:
Polgármester: közeledik az adventi időszak, az első hét végi rendezvényt hagyományosan az
önkormányzat vállalja be. Kell keresnünk néhány vállalkozó szellemű fiatal felnőttet, szavalni,
felolvasni és egy-két énekre is szükség lenne. Ebben az ügyben várja a javaslatokat.
Áttekintettük a szociális célú pénz felhasználást, van még szabad keret, a 15 év alatti gyerekeknek
karácsony előtt tudnánk adni 5-5.000 Ft-ot.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
30/2015.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a 15 évnél fiatalabb gyermekek
számára 5.000 Ft/fő pénzbeli támogatást és mikulás csomag formájában
természetbeni támogatást nyújt.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. december 20.
Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Perec major tulajdonosa a majori épületek
bővítését tervezi, de a beépítettség eléri a rendezési tervben, illetve az OTÉK-ban meghatározott
mértéket. Tárgyaltak a településtervezővel, aki azt tanácsolta, hogy a rendezési tervben ezt a
területet kereskedelmi szolgáltató övezetbe kellene sorolni, így kiküszöbölhető ez a probléma. A
tulajdonos a rendezési terv módosításának költségét vállalja. A módosító rendeletben majd
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szerepeltetni kell, hogy a besorolás változása miatt az esetlege közműépítési, fejlesztési költségek
az ingatlan tulajdonosát terhelik.
Háromoldalú szerződés kerül aláírásra, az önkormányzat, a tervező és a finanszírozó
ingatlantulajdonos között.
A Johann egy jól működő, jó adófizető vállalkozó, polgármester javasolja a támogatását.
Barta András: ebből a falunak csak előnye származhat.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
31/2015.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete a támogatja Johann Zsifkovics kérését,
hogy Vassurány Perecmajornak rendezési-tervben övezeti besorolása kereskedelmi
szolgáltató övezetre módosuljon. A rendezési-terv módosításának költségét Johann
Zsifkovcs viseli. Az Önkormányzatot az övezeti besorolás változásból eredően
semminemű költség, kötelezettség nem terheli. A településrendezési eszközök
módosítására az érintettek (önkormányzat, településtervező, ingatlantulajdonos)
háromoldalú megállapodást kötnek. Képviselőtestület felhatalmazza Nagy Attila
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. azonnal
Aljegyzőnő: a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás
formájáról dönteni kell, javasolja, hogy erre is Szombathellyel kössön az önkormányzat
szerződést.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
32/2015.(X.27.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Vassurány Képviselőtestülete házi segítségnyújtás és
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási formákra Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzatával köt feladat-ellátási szerződést 2016. január 1-től.
A szerződés aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
További kérdés, észrevétel nem volt polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.

Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző
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Nagy Attila
polgármester

