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Készült 2013. május 13-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
Községháza nagytermében tartott rendkívüli ülésén.
Jelen voltak: Farkas Tamás
Kóbor Csaba
Orbán Tivadar
Schrájl Lajos
Sütő István
Fücsökné Torma Lívia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Farkas Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, az ülés határozatképességét
megállapította. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjeként Kóbor Csaba alpolgármestert és
Orbán Tivadar képviselőt kérte fel, amelyet a Képviselő-testület elfogadott. Az ülés
jegyzőkönyvének vezetője Fücsökné Torma Lívia. Az ülés összehívása elektronikus levélben
történt, így a napirendre az alábbi határozatban foglalt javaslatot tette.
A napirend elfogadásáról a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal hozta határozatát.
20/2013. (V.13.) önkormányzati határozat
Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. május 13-i rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.

Szociális jellegű társulás Fertőd
Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás Sopron
Peresztegi gesztorsággal működő orvosi ügyeleti rendszer társulás
Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti feladatellátásról
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Tamás polgármester

1. napirendi pont: Szociális jellegű társulás Fertőd
Farkas Tamás polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az áprilisi ülésén már
megfogalmazta Önkormányzatunk, hogy ezeket a feladatainkat továbbra is társulási formában
kívánjuk, illetve tudjuk ellátni. 2013. július 1-jétől csak olyan társulás működhet, amely jogi
személyiségű. Ennek előkészítői munkái a mellékelt társulási megállapodás, amelynek
elfogadásáról kell a Képviselő-testületnek döntenie. A társulásban ellátott feladatok
teljesítésének költségeiről a megállapodás nem rendelkezik.
A megállapodást a Képviselő-testület megismerte és egyhangú, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül, 5 igen szavazattal hozta meg az alábbi döntését:
21/2013. (V.13.) önkormányzati határozat
Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás
(9431. Fertőd, Madách sétány 1.) 2013. július 1-jén hatályba
lépő társulási megállapodását
elfogadja.
Társulás útján közösen kerül ellátásra Pinnye község tekintetében:
a.) családsegítés
b.) gyermekjóléti szolgáltatás
c.) házi segítségnyújtás
A jóváhagyott társulási megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas Tamás polgármester

2. napirendi pont : Sopron-Fertőd Többcélú Kistérségi Társulás Sopron
Farkas Tamás polgármester véleménye szerint ez a döntés már az áprilisi ülésen
megfogalmazódni látszott, de határozati formában most meg kell meghoznia a döntést a
Képviselő-testületnek. Több információnk most sincs, mint volt néhány héttel korábban.
Megjelenik a tagdíj fizetési kötelezettség, ha valamit szeretnénk intéztetni a társulással, az
újabb költségeket jelent. Jelenleg támogatást kaptunk a belső ellenőrzésre, illetve a
mozgókönyvtárra 2012-ig, amely már más módon működik 2013-tól.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kíván tagja maradni a Sopron-Fertőd Többcélú
Kistérségi Társulásnak, így egyhangú, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogalmazta
meg:

22/2013. (V.13.) önkormányzati határozat
Pinnye község Önkormányzata a jövőben nem kíván
tagja lenni Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosításával tovább működő önkormányzati
társulásnak.
Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Farkas Tamás polgármestert, hogy a határozatot haladéktalanul
küldje meg Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulása Elnökének.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Tamás polgármester
3. napirendi pont: Peresztegi gesztorsággal működő orvosi ügyeleti rendszer
társulás
Farkas Tamás polgármester elmondta, hogy az áprilisi ülésén már döntött a Képviselő-testület
arról, hogy tagja kíván lenni a továbbiakban is a Pereszteg gesztorságával működő Sopron
Környéki Községek Orvosi Ügyeletének. Ezen döntését Képviselő-testületi határozatban is
meg kell erősítenie Önkormányzatunknak.
A Képviselő-testület ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egyhangú 5 igen szavazattal
döntött a napirendi pont kapcsán az alábbi határozatban:
23/2013. (V.13.) önkormányzati határozat
Pinnye község Önkormányzata 2013. július 1-jétől
továbbra is tagja kíván maradni a Sopron Környéki Községek
Orvosi Ügyeletének, mint jogi személyiségű társulás tagjaként.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
2013. május 31-ig küldje meg Pereszteg község, mint gesztor
község polgármesterének.
Határidő: azonnal
Felelős: Farkas Tamás polgármester
4. napirendi pont: Beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti feladatellátásról
Farkas Tamás polgármester arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó
törvényi rendelkezések alapján az Önkormányzatoknak minden év május 31-ig értékelniük
kell a településen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátását. Ezen összegzést a
Képviselő-testületnek el kell fogadnia és meg kell küldenie a Megyei Gyámhivatalnak.
Községünk esetében is elkészült a beszámoló, amelyet a Képviselő-testület megismert.
Településünkön élők esetében a gyermekjóléti és –védelmi feladatok ellátása sok problémát
nem jelent, az itt élőkkel nincsenek olyan jellegű gondok, amelyek különböző intézkedések

meghozatalát indokolttá tették volna. Javasolta a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 5 igen szavazattal hozta az alábbi
döntését:
24/2013. (V.13.) önkormányzati határozat
Pinnye község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6) bekezdése, valamint
a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján,
a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
készített éves értékelést
elfogadja.
Az elfogadott beszámoló megküldésre kerül a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Farkas Tamás polgármester
Farkas Tamás polgármester – a napirendi pontok tárgyalását követően - megköszönte a
Képviselő-testület közreműködését, az ülést bezárta. Egyúttal jelezte, hogy a következő ülés
időpontja 2013. június 7.

Kmf.

Farkas Tamás
polgármester

Fücsökné Torma Lívia
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítjük:
Pinnye, 2013. május 21.

Kóbor Csaba
alpolgármester

Orbán Tivadar
képviselő

