VITNYÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.
JEGYZŐKÖNYVE
Készült: Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 23.-án tartott
rendkívüli testületi üléséről
Az ülés helye: Vitnyéd Községi Önkormányzat Hivatalában 9371 Vitnyéd, Fő utca 7.
Jelen vannak:

Szalai Csaba
Tóth István
Antal József
Horváth Zsuzsanna
Ivancsics László
Kovács Sándor

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Meghívottak:

Pásztor Katalin

jegyző

Szalai Csaba polgármester: A rendkívüli testületi ülésre elsősorban a tagiskola vezető
megbízása miatt van szükség. Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:
1. Kapuvár Térségi Általános Iskola Vitnyédi Tagintézményének tagintézmény-vezető
megbízása
2. A helyi építési szabályzatról szóló 9/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet megvitatása

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 6 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
51/2016.(V.23.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pont megtárgyalást
hagyja jóvá:
Napirend:
1. Kapuvár Térségi Általános Iskola Vitnyédi Tagintézményének tagintézmény-vezető
megbízása
2. A helyi építési szabályzatról szóló 9/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet megvitatása
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

1./ napirendi pont:
Kapuvár Térségi Általános Iskola Vitnyédi Tagintézményének tagintézmény-vezető
megbízása
Szalai Csaba polgármester: Tájékoztatja a képviselőket a tagiskola tagintézmény-vezető
kinevezésről. Tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tóth István végzettsége a

nyáron lesz meg, így most még nem tud pályázni. Azt nem tudja elfogadni, hogy elküldjenek
valakit az iskolából, ezért olyan megoldás született, hogy Vida Ferenc átjön tagintézmény
vezetőnek, Tóth István pedig arra a pár órára más intézményben fog tanítani.
Szavazást indítványoz a határozati javaslatról.

Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú 6 igenlő szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
52/2016.(V.23.) önkormányzati határozat:
Vitnyéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2013. január 1. óta a
Kapuvár Térségi Általános Iskola Vitnyédi Tagintézménynek nem működtetője.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által javasolt személyt - Vida Zoltán jóváhagyólag tudomásul veszi, tekintettel arra, hogy a Kapuvár Városi Önkormányzat által
működtetett Kapuvár Térségi Általános Iskolával azonos OM azonosító szám alatt működik.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Kapuvári Tankerületét a Képviselő-testület határozatáról értesítse!
Felelős: Szalai Csaba polgármester
Határidő: azonnal

2./ napirendi pont:
A helyi építési szabályzatról szóló 9/2001.(VI.22.) önkormányzati rendelet módosítása.
Szalai Csaba polgármester: Már korábban is beszéltek arról, hogy a Vasút utcában egy család
bővíteni szeretné a meglévő családi házát, viszont a rendezési terv miatt nem tudják.
Amennyiben most nem módosítják a szabályozást, és nem tudják elkezdeni a tervezést az
építkezést, akkor elesnek a lakáskassza kedvezményüktől. Egy egyszerűsített eljárást kellene
lefolytatni, de sajnos ez sem fér a határidőbe, annál is inkább, mert a tervező még nem ér rá,
csak június vége felé. A jelenlegi helyi építési szabályzat nem jó, nem veszi figyelembe a
jelenlegi helyzetet, nem ad lehetőséget egy adott ingatlan bővítésére. Szavazást indítványoz
arról, hogy ezt az egy helyrajzi számot vegyék ki a szabályozás hatálya alól.

Vitnyéd Községi Önkormányzat egyhangú 6 igenlő szavazattal megalkotja a 9/2016.(………)
önkormányzati rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 9/2001./(VI.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

3./ napirendi pont:
A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet megvitatása
Szalai Csaba polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy milyen jogcímekre
költhető a szociális támogatás.
Kéri, hogy részletesen beszéljék át a rendeletet.

Az alábbi javaslatok hangzottak el:
Emeljék meg a támogatások összegét az alábbiak szerint:
Az eseti támogatás mértéke esetenként és személyenként nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál és
nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.
A havi rendszerességgel, de legfeljebb 12 hónapra nyújtott települési támogatás összege
legalább havi 5.000,-Ft és legfeljebb havi 10.000,-Ft lehet.
Különös méltánylást érdemlő adott rendkívüli települési támogatás összege a 200.000 Ft-ot
nem haladhatja meg.
A temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege
maximum 50.000,-Ft.
A születési támogatás összege gyermekenként 30.000.-Ft.
A Babakötvényre adott támogatás egyszeri 50.000.- Ft- legyen.
Az iskolakezdési támogatást terjesszék ki a középiskolásokra és a szakiskolásokra is, de a
kérelemhez iskolalátogatási igazolást kell benyújtani.
A szociális rendeletbe építsék be a BURSA pályázatot is.
Az idősek karácsonyi támogatása esetén az életkort csökkentsék le 65 évre.
Szalai Csaba polgármester: Elkéri a Beledi egyesített Szociális Központtól, hogy az egyes
ellátásokért mennyit fizetnek az idősek. Ezt is tudnák csökkenteni.
Annak is utána kell nézni, ha megállapodást kötnek egy vállalkozóval arra, hogy beviszi az
időseket az orvoshoz, vagy vérvételre, akkor annak a költségét is elszámolhatják-e a szociális
kiadások között.
Javasolja a rendelet elfogadását.

Vitnyéd Községi Önkormányzat egyhangú 6 igenlő szavazattal megalkotja az önkormányzat
által biztosított szociális ellátásokról szóló 10/2016.(………) önkormányzati rendeletét.

Több tárgy, hozzászólás nem hangzott el, az ülés 18 órakor befejeződött.
K.m.f.

Szalai Csaba
polgármester

Pásztor Katalin
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők

Horváth Zsuzsanna
képviselő

Ivancsics László
képviselő

