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Polgármesteri beszámoló az elmúlt 4 évben végzett munkáról
Tisztelt Vönöcki Polgárok!
Az önkormányzati ciklus végére az elmúlt négy évről számadást kell készíteni, ugyanakkor a
jövőbeni terveimet is szeretném Önökkel ismertetni.
2010.október 3.napján az Önök bizalmából kezdhettem meg polgármesteri feladatom ellátását. Ezúton
szeretném megköszönni a 4 évre kapott bizalmat, melynek igyekeztem megfelelni lehetőségeinkhez
mérten.
A 2011. év elején meghirdetett polgármesteri programom alapján bemutatom az elmúlt években megvalósult munkát. A nehéz gazdasági évek ellenére úgy érzem, a négyéves ciklus idején sikerült a településen látványosat is alkotni.
Az első időszak a polgármesteri teendők, falu környezetének, gazdasági helyzetének feltérképezésével
indult. Ezek ismeretében próbáltunk olyan célkitűzéseket, programokat összeállítani, amelyek a nem
könnyű anyagi helyzetünk ellenére is megvalósíthatóak.
1. Egészségügyi alapfeladatok ellátása terén kiemelt feladatunk volt, az egészségügyi alapellátás minőségének szinten tartása.
Fontos célkitűzés volt a háziorvosi ellátás segítése, védőnői szolgálat minőségi munkájának és munkakörülményének javítása. Ennek érdekében megtörtént a védőnői szolgálatnak helyt adó épület belső és
külső felújítása, a szociális helyiségek teljes felújítása, korszerűsítése, nyílászárók cseréje, belső festés
és az épület külső vakolása.

A feladat ellátás javítását szolgálta az informatikai rendszer hálózatának korszerűsítése. Meggyőződésem, hogy a felújított védőnői tanácsadó biztosítja a település családjainak, anyáinak, csecsemő és
kisgyermekeinek a kulturált környezetben történő egészségügyi gondozását.
A jövőben szükségessé válik az épület tetőszerkezetének felújítása és az épület további helyiségeinek
felújítása, feladattal való megtöltése.
2. Szociális feladatok ellátásánál alapvetően teljesítendő cél volt a rászorultakról való fokozatosabb
gondoskodás, valamint a szociális étkeztetés hatékonyságának növelése.
Községünkben a házi segítségnyújtás, a gyermekjóléti és családsegítés hatékonyan működik a Pápoci
Egyesített Szociális Intézmény keretein belül.
Vönöck község közigazgatási területén a házi segítségnyújtók a helyi lakosok közül kerültek ki , akik
az ellátottak helyi problémáit, gondjait, sajátosságait ismerve végzik munkájukat. A szociális intézmény így a helyi munkahelyteremtésben is szerepet vállal.
A településen élő hozzánk fordult rászorultakat megkülönböztetés nélkül támogattuk, kezdetben in-
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kább anyagi jellegű segélyezési formában. Az önkormányzati költségvetési támogatása feladatfinanszírozássá vált, így kötöttebb lett a szabadon felhasználható pénzkeret.
Ezen ok miatt a későbbiekben az anyagi segélyezést a természetbeni támogatás váltotta fel pl. tűzifa
biztosítása.
A lakosság részéről érkezett gondokat, problémákat, panaszokat maximálisan a lehető legrövidebb
időn belül próbáltuk orvosolni.
3. Konyha
A szociális étkeztetés jelentős változások történtek az elmúlt időszakban. 2012. decemberében a magas
fenntartási költségek miatt a helyi Főzőkonyha bezárásra került. A volt dolgozóknak a felmentési időt
és a végkielégítést biztosítottuk. Pályázat útján szerettük volna tovább üzemeltetni, ami szintén a kihasználatlanság és egyéb okok miatt csak rövid ideig sikerült. Nehezítette a konyha további működtetését továbbá az is, hogy milliós összegű számlahátralékot kellett az önkormányzatnak kifizetnie. Ezt
2013 év végére sikerült rendezni. A szociális- és gyermekétkeztetés végső megoldásaként a celldömölki
Rezgőnyárfa étterem bizonyult a legmegfelelőbbnek. A váltás zökkenőmentesen megtörtént.
4. A nevelés oktatás területén fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való megfelelés.
Fő célom - és az elkövetkezendő időkben is annak kell lennie- óvodánk, mint egyetlen oktatási intézményünk megtartása, hatékony és takarékos működtetése a minőségbiztosítás jegyében. Vasgyűjtésből
és önkormányzati pénzből, valamint az ott dolgozók áldozatos munkájának köszönhetően az óvoda
épületén megtörtént a belső felújítás, a nyílászárók cseréje. Az óvoda udvarán uniós előírásoknak megfelelően lett kialakítva a játszótér, amely folyamatosan bővítésre került. További feladat a külső vakolat
javítása és az épület színezése.
5. Művelődés, kultúra és sport
Az előző képviselő-testület munkáját folytatva a Művelődési Ház épületének felújítása folyamatosan
történik. A nagyobb beruházást igénylő munkálatok már megtörténtek, ideértve az összes nyílászáró
cseréje, a külső homlokzat javítása, színezése .

Az épület belső helyiségéinek vakolatjavítását, festését elvégeztük. A továbbiakban még a padozat
javítására van szükség. A kisebb munkák elvégzésében, a környezet szépítésében a
„Közfoglalkoztatási Program” keretében foglalkoztatott közfoglalkoztatottak és a diákmunkások nagy
segítséget jelentettek.
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A teljes megújulás után további feladat a lakosság minden korosztályának megfelelő programoknak,
szórakozási lehetőségeknek megfelelő tér biztosítása.
Minden évben sikerült színvonalas Falunapot rendeznünk, amely szinte teljes mértékben felajánlásokból, támogatásokból, az önkormányzati pénzt nem igénybe véve valósult meg.
Itt szeretnék újból köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagi vagy egyéb támogatás formájában hozzájárultak a rendezvények sikeres lebonyolításához.
A Művelődési Ház adott teret minden évben a Nemzeti Ünnepeinkről való megemlékezésre. A megemlékezéseket színesítették a vönöcki óvodások és a kemenesmagasi általános iskolások ünnepi műsorai.
Minden évben sor került a községünkben élő idős emberek köszöntésére. Ezt a célt szolgálták az Idősek
Napi rendezvények, melyek magában foglalták köszöntésüket, vendégül látásukat és szórakoztatásukat.

Ez alkalommal került sor a falu legidősebb hölgy és férfi lakosának köszöntésére. December hónapban
az idős egyedülállókat látogattunk meg, akiknek személyes beszélgetés során egy kis ajándékkal kedveskedtünk.
Itt szeretnék köszönetet mondani a helyi Vöröskeresztes tagoknak, a képviselő-testület tagjainak és
mindenkinek, aki ebben segítséget nyújtott illetve részt vett a rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
Fontos feladatunk volt, hogy a községünk sportélete továbbra is fennmaradjon, ezzel a sportolásra vágyóknak, szurkolóknak, az eziránt érdeklődő lakosoknak szórakozásra, kikapcsolódásra lehetőséget
teremtsen. Ennek érdekében anyagi lehetőségünkhöz mérten igyekeztük támogatni a községünkben
működő labdarúgócsapat működését (Kemenes SE). A legnehezebb gazdasági években is a fenntartásukhoz szükséges anyagi támogatást biztosítottuk.
Az elkövetkezendő időszakban is fontosnak tartom, hogy a nagy múlttal rendelkező Kemenesalja
Sport Egyesület további működése biztosított legyen.
A településen megrendezésre kerülő, nem önkormányzat által szervezett programokhoz is nyújtottunk
támogatást, hol anyagi, hol az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök, épületek ingyenes biztosításával.
Nagy János által írt „Vönöck egy nemesi község története” című könyv megjelenéséhez nyújtottunk
jelentős anyagi támogatást, ezáltal a lakosok kedvező áron vásárolhatták meg a kiadványt.
6. Településüzemeltetés feladatellátás
Valamennyi település életében fontos, hogy az útjaik járhatóak legyenek. Ennek érdekében az utak kátyúzása minden évben megtörtént. Az idei évben a kátyúzáson kívül hat utca emulziós felületkezelésére is
sor került. Ezt a technológiát azért választottuk, mert az utakat plusz még egy réteg aszfaltborítással

V ÖNÖCKI HÍRMONDÓ

O LDAL 5

emelni nem lehet, mivel sok helyen magasabban vannak, mint a járdák és a lakóházak. Emiatt nagyobb
esőzések esetén az udvarokra, pincékbe befolyik a víz. A felületkezelés lényege, hogy a meglévő út repedéseibe a ragasztóanyag befolyik, az apró zúzalékkal együtt a hézagokat kitölti és meggátolja az út
további kopását. Aszfalt burkolat készítése, csatornázási munkák előtt nem ajánlatos több okból sem,
mivel azt utána fel kellene bontani, a helyreállítások után is az a veszély áll fenn, hogy ez a rész megsüllyed, felreped. Mellette az anyagi helyzet sem tenné lehetővé az utak ilyen szintű burkolását (egy
utca kb. 10-12 millió forint).
A szennyvízhálózat kiépítéséhez továbbra is keressük a megfelelő megoldást. Több megvalósítási lehetőséget megnéztük, meghallgattunk, de olyat kell választanunk, amelyet mind a lakosság, mind az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten fel tud vállalni. 2015-2020 –ig várhatók azok az uniós támogatások, melyek 2000 fő alatti településeket célozza meg. Az elkövetkezendő időszak fontos feladata, a
járdák és külterületi utak folyamatos felújítása, karbantartása.
Célul tűztük ki a temetők,- beleértve a felekezeti temetőket is - folyamatos karbantartását. Ezek a munkálatok folyamatosan megtörténtek.
A köztemető ravatalozójának és a bejárati útjának teljes felújítására került sor . A tetőszerkezet meghosszabbításával egyidejűleg a teljes tetőszerkezet megújult. A ravatalozó előtti terület térkövezése,
térkővel és munkálatokkal együtt , községünkben lévő ingatlantulajdonos, Szemetei Péter felajánlásából készült. Megoldottuk az épület külső kivilágítását is, mely időzítővel van ellátva. Ez lehetővé teszi,
hogy sötétedés után is tájékozódhatunk a temetőben. A kapu felújítása és új padok készítése folyamatban van. Remélhetőleg az újság megjelenésekor már helyén lesznek. Ezúton szeretném megköszönni a
lakossági jótékonysági támogatását is, amely közel 100 ezer Ft volt.

A település arculatát növeli az elkészült és kihelyezett utca névtáblák, melyek egyben segítik a településen megforduló idegenek tájékozódását is.

Igyekeztünk a parkokat, közterületeket, árkokat rendben és tisztán tartani. A vízelvezető árkok folyamatos tisztításával, karbantartásával elkerültük a belvíz által okozta károkat. Rendszeresen felügyeltük
a játszótér tisztán tartását, kaszálását. Egyúttal megemlítem, hogy terveim között szerepel tavaszra egy
új uniós előírásoknak megfelelő bekerített játszóliget kialakítása a község központjában. Erre az anyagi
fedezet már biztosított, azonban ennek kivitelezése a tél előtt nem lenne célszerű.
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7. Kastély
Községünk arculatához hozzá tartozik a Kastély, mely hosszú évtizedeken keresztül iskolaként működött. Az iskola megszűnése után folyamatosan ügyeltünk az állagának megóvására, fűtésére, környezetének rendezettségére. Emellett folyamatosan kerestük a megfelelő hasznosítási lehetőségeket. Műemlék épület jellegénél fogva nehéz volt megfelelő tevékenységi kört találni. Végül sikerült a rendeltetésváltoztatást követően közösségi szálláshellyé nyilvánítatni. Miután az engedélyeztetés megtörtént,
fontos feladattá vált a kihasználtságának növelése. További feladat a Kastély felszereltségének növelése, ennek a céliránynak megfelelően.
8. Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
Az új Önkormányzati törvény jelentős változtatásokat hozott az önkormányzatok életében. Ez érintette
a Körjegyzőség működését is, mivel 2000 fő alatt nem lehetett önálló hivatalt fenntartani. Az Önkormányzat elsőként hozta meg azon döntését, hogy a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal alapításában és fenntartásában részt kíván venni.
2013.január 1.napjától Kenyeri, Vönöck, Kemenesszentmárton, Pápoc és Szergény szerepelt, mint alapító. 2013.február 1.napjától Kemenesmagasi Községi Önkormányzat is társult a Hivatal fenntartásához.
Alapvetően két elvárást támasztottunk a Hivatal működéséhez:
A) Az ügyintézés helyben maradjon.
B) Az önkormányzatnak ne kelljen plusz hozzájárulást fizetni a Hivatal működéséhez.
Ez a két elvárás teljes mértékben megvalósult, mivel a hivatal minden dolgozója maradhatott, valamint
az önkormányzatnak nem kellett plusz hozzájárulást fizetni a működéshez.
A Hivatal jegyzőjével, dolgozóival nagyon jó kapcsolat alakult ki az önkormányzatnak. A törvényben
megfogalmazott feladataik elvégzésén túl, jelentős szerepet vállalnak az önkormányzati rendezvények
szervezésében és lebonyolításában. A jó együttműködés eredményeképpen rendezhettük az önkormányzat anyagi helyzetét, mely megalapozta az idei évben végzett felújításokat.
A Hivatal hétfőtől – csütörtökig 7,30 órától 16 óráig,
pénteken 7,30 órától 13,30 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére.
9. Telekommunikáció:
2011. év II. felétől településünk lakosai és az érdeklődők egy megújult települési WEB oldallal) találkozhattak (www.vonock.hu). Fontosnak tartottuk, hogy az új honlap már a mai kor követelményeinek
megfelelően számos új és hasznos funkcióval rendelkezzen. A település bemutatásán és történetén kívül, folyamatosan frissülő önkormányzati illetve egyéb közéleti információkat, cikkeket is megjelentetünk nemcsak Vönöck, hanem a tágabb környezetünk életéből is. A honlapról elérhető és letölthető a
Vönöcki Hírmondó valamennyi megjelentetett száma is.
A települési honlap mellett párhuzamosan működik az igen népszerű Vönöcki Facebook oldal is.
A jövőben szeretnénk, az idősebb korosztályhoz is közelebb vinni a számítógép és az Internet világát,
így a közeli terveink között szerepel egy alapfokú (20 órás) számítógépes felhasználói tanfolyam elindítása a Celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár közreműködésével.
Kérem, a továbbiakban is kövessék figyelemmel médiáinkat!
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10. Polgárőrség:

Az egyesület megalakulása:
Önkormányzati és civil kezdeményezésre 13 fő vönöcki lakos 2011. március 19-én megtartotta a Vönöcki Polgárőr Egyesület alakuló ülését.
Többszöri Alapszabály módosítással és ügyvédi segítséggel a Győri Ítélőtáblától 2011. szeptember 26-i
dátummal az Egyesület megkapta a Végzést miszerint:
„A kérelmezőt a Vas Megyei Bíróság a Pk. 60.043/2011/4. számú végzésével közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette.”
Az egyesület tagjai azóta is aktívan dolgoznak Vönöck község közigazgatási területén. A helyi önkormányzattal, és a helyi rendőrségi szervekkel együttműködnek a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok
végrehajtásának elősegítése érdekében, illetve helyi rendezvények biztosításában.
Az Egyesület saját honlappal
a=vonockipolgarorseg

is

rendelkezik:

http://vonockipolgarorseg.5mp.eu/web.php?

Ezúttal szeretném megköszönni a polgárőrség vezetőjének illetve valamennyi tagjának eddigi munkáját!

Beszámoló a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Tisztelt Vönöcki Lakosok!
A 2013-as év jelentős változást hozott minden önkormányzat, körjegyzőség, polgármesteri hivatal életében.
Kenyeri – Vönöck – Kemenesszentmárton – Pápoc - Szergény Községi Önkormányzatok Képviselőtestületei 2012.évben meghozott döntése szerint 2013.január 1. napjától közösen tartják fenn a Kenyeri
Közös Önkormányzati Hivatalt, valamint a jegyzői feladatok ellátásával Kenyeri körjegyzőjét bízzák
meg.
Kemenesmagasi Községi Önkormányzat 2013.február 1. napjától csatlakozott a társulási megállapodás
szerint fenntartott Hivatalhoz.
Az Önkormányzatok alapvető elvárása volt a helyben történő ügyintézés biztosítása, valamint az állami finanszírozáshoz ne kelljen plusz támogatást biztosítani a fenntartóknak.
A Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek alakulása
A Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kenyeri és Pápoc Községek Körjegyzősége, Vönöck- Kemenesszentmárton-Kemenessömjén Községek Körjegyzősége jogutódjaként – 2013. január 1. napjával
alakult meg. A Hivatal a törvényben rögzített kötelezettségének eleget téve Kemenesmagasi Községi
Önkormányzat ügyeit köteles volt ellátni, míg a kemenesmagasi testület meg nem hozta a csatlakozásáról szóló döntését. Ez megtörtént 2013.január 7. napján, miszerint 2013.február 1. napjától Kenyeri
Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában Kemenesmagasi Községi Önkormányzat is részt vesz.
Kemenesmagasi és Szergény Községi Önkormányzatok 2013. január 1. napjával 5 fő köztisztviselőt (1
fő felsőfokú, valamint 4 fő középfokú végzettséggel), Vönöck és Kemenessömjén Községi Önkormányzatok 2 fő köztisztviselőt (2 fő felsőfokú végzettséggel) adott át a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala megalakulásához.
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A Körjegyzőségek megszűnése következtében a köztisztviselők – a járáshoz átadott köztisztviselők kivételével- az Mötv. 146/C § (3) bekezdése alapján a jogutód Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalnál kerültek továbbfoglalkoztatásra.
A Hivatal köztisztviselőinek engedélyezett létszáma 2013.január 1. napjától 11 fő, 2014.január
1.napjától 12 fő, melyből
- Kenyeri székhelytelepülésen van foglalkoztatva 4 fő.
1 fő jegyző, 1 fő pénzügyi, 1 fő adóügyi és 1 fő szociális, anyakönyvi ügyintéző.
- A Vönöcki kirendeltségen pénzügyi-gazdálkodási feladatokat 1 fő, adóügyi feladatokat 1 fő, szociális feladatokat 1 fő,
- Szergényi kirendeltségen a pénzügyi, szociális feladatokat 1 fő ügyintéző,
- Pápoci Kirendeltségen a pénzügyi, adóügyi feladatokat 1 fő,
- Kemenesmagasi kirendeltségen a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat 1 fő látja el.
A székhelytelepülésen látjuk el Kemenesmagasi és Szergény adóügyi, Pápoc szociális, Kemenesmagasi, Szergény anyakönyvi feladatait. Anyakönyvi ügyekben az ügyintézés az igényekhez igazodik, az
anyakönyvvezető előzetesen egyeztetett időpontban tartózkodik a kirendeltségen.
A 2013. év a járási hivatalhoz távozó 7 köztisztviselő személyén túl további személyi változásokat is
hozott.
A Vönöcki kirendeltségről 1 fő szociális ügyintéző távozott ( közös megegyezéssel kérte köztisztviselői jogviszony megszüntetését 2013.március 17. napjával) , a megüresedett álláshely pályázat útján
2013.szeptember 9. napjától határozatlan időre ( szociális asszisztensi végzettséggel) betöltésre került.
A Kemenesmagasi Kirendeltségre 2013.december 1.napjától határozott időre 1 fő szociális ügyintéző
került kinevezésre.
2014. július 21. napjától 2 fő szakképesítéssel rendelkező munkavállaló került felvételre a Közös Hivatalhoz közfoglalkoztatottként. 1 fő a Pápoci kirendeltsége, 1 fő a Kemenesmagasi kirendeltségen végzi
munkáját.
Valamennyi felvételre került köztisztviselő rendelkezik a munkakörére előírt iskolai végzettséggel.
A Hivatal ügyfélfogási rendje a kirendeltségeken nem változott az átszervezéssel, minden nap van
ügyfélfogás ( hétfőtől-csütörtökig 08 órától 15 óráig, pénteken 08 órától 12 óráig) . A gyakorlat azonban továbbra is az, hogy munkaidőben – ügyfélfogadási időn kívül is – minden esetben fogadjuk a
hozzánk fordulókat. A Kemenesszentmártoni Kirendeltségen minden kedden 08 órától 12 óráig tartunk ügyfélfogadást.
Az ügyintézés során a székhely és a kirendeltségek között az információáramlás folyamatos, az ügyek
átadás-átvétele zökkenőmentesen történik.
A Hivatal a testületi ülések előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével kapcsolatos feladatokon túl
tevékenyen részt vesz az önkormányzatok különböző rendezvényeinek, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában is.
A Hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei biztosítottak.
A 2013. évben többletfeladatként jelentkezett a hivatal számára az Mötv. által előírt azon kötelezettség, hogy az önkormányzatoknak 2013. június 30. napjáig felül kellett vizsgálniuk és a megváltozott
jogszabálynak megfelelően módosítaniuk kellett az önkormányzat közreműködésével működő társulások társulási megállapodásait.
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A fentiek alapján hivatalunkra hárult a társulási megállapodások felülvizsgálata, a jogi személyiséggel
létrejött társulások törzskönyvi nyilvántartásba vétele, majd a szociális és gyermekjóléti, valamint köznevelési feladatokat ellátó társulás által létrehozott új intézmények alapításával, törzskönyvi nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, intézményvezetői pályáztatások előkészítése.
A felülvizsgálatot követően működő, valamint az újonnan létrehozott jogi személyiséggel rendelkező
társulások a következők :
Pápoci Szociális Intézményfenntartó Társulás
Tagjai: Kenyeri, Vönöck, Kemenesmagasi, Szergény, Pápoc, Kemenesszentmárton.
Fenntartott intézmény: Pápoci Egyesített Szociális Intézmény
Kenyeri-Pápoc Óvodafenntartó Társulás
Tagjai: Kenyeri, Pápoc
Fenntartott intézmény: Kenyeri Óvoda
Kemenesmagasi-Szergény óvodafenntartó Társulás
Tagjai: Kemenesmagasi, Szergény
Fenntartott intézmény: Kemenesmagasi Manóvár Óvoda
Vönöck Község Önkormányzata
önállóan tartja fenn az Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményt.
Az Mötv. előírása szerint a jogi személyiséggel működő társulások munkaszervezete feladatait a székhely település önkormányzatának hivatala látja el, így a fenti társulások működésével, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a Hivatalunk végzi.
A Társulási megállapodás alapján a társult önkormányzatok az adminisztrációs költségekre működési
hozzájárulást nem fizetnek.
Államigazgatási hatósági feladatok ellátása
Az Mötv. 84. §. (1) bekezdése alapján a Hivatal látja el a polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat is.
Az államigazgatási ügyek intézésének, így iktatásának helye részletesen a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában került rögzítésre, így ennek megfelelően kerülnek az ügyek iktatásra is.
Kenyeri székhelytelepülésen , Vönöcki kirendeltségen , Kemenesmagasi kirendeltségen és Szergényi
kirendeltségen azonos szoftver használatával elektronikusan történik az iktatás.
A Hivatal székhelyére és kirendeltségeire 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig összesen 7005 db ügyirat érkezett, amelyek közül 3972 db ügyirat került főszámra, míg 3033 db irat
alszámra került iktatásra.
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Az ügyiratforgalom a különböző ágazatok között az alábbiak szerint oszlik meg:

Ágazat
Pénzügy (Adó)
Egészségügyi igazgatás
Szociális igazgatás
Környezetvédelmi, Építésügyi
igazgatás
Közlekedési és hírközlési igazgatás
Vízügyi igazgatás
Önkormányzati, igazságügyi
igazgatás
Lakásügyek
Gyermekvédelmi és gyámügyi
igazgatás
Ipari Igazgatás
Kereskedelmi igazgatás, turizmus
Földművelésügy, állat- és
növényegészségügy
Munkaügyi igazgatás
Önkormányzati gazdálkodás és általános igazgatás
Közoktatási és művelődésügyi
igazgatás
Sportügyek
Honvédelmi,
igazgatás

katasztrófavédelmi

Főszám

Alszám

Összesen:

1140

457

1597

28

39

67

692

1038

1730

145

42

187

44

100

54

50

23

73

343

216

559

8

1

9

128

183

311

7

0

7

56

19

75

57

63

120

81

43

124

1094

861

1955

47

21

68

4

0

4

48

17

64

Az államigazgatási hatósági ügyek címzettje a jegyző, míg az önkormányzati hatósági ügyek a képviselő-testület, illetve a polgármester hatáskörébe tartoznak.
Az Önkormányzatok önkormányzati hatósági hatáskörét rendeletben egy részét a polgármesterre,
más részét a jegyzőre ruházta át.
Önkormányzati hatósági ügyek: átmeneti segély, temetési segély, köztemetés, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ezen támogatások 2014.január 1.napjától önkormányzati segély formájában adható.
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A nagyobb létszámban előforduló államigazgatási hatósági ügyek:
- szociális igazgatás területén: aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, védendő fogyasztói státusszal kapcsolatos igazolás,
- adóügy
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult,
- hagyatéki ügyintézés
- kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés
A közigazgatási szerv az ügy érdemében határozattal dönt, még közbeeső intézkedéseit végzés formájában hozza meg.
A Hivatal székhelytelepülésén az iktatott ügyirat közül az érdemi határozattal ill.végzéssel lezárt
ügyek száma 1079, amelyből határozat 1041. Végzéssel 38 közbeeső intézkedést tett a Hivatal.
A hozott határozatok és végzése megoszlása a következő:
Határozat száma

Végzés száma

Adóügy

376

0

Szociális ügy

494

26

Közlekedés é hírközlés

3

0

Vízügyi igazgatás

1

0

Önkormányzati igazgatás

41

0

Lakásügy

1

Gyermekvédelmi ügyek

113

12

Kereskedelem

1

0

Munkaügyi igazgatás

4

0

Honvédelmi igazgatás

7

0

Összesen:

1041

38

Fenti táblázatok jól mutatják, hogy a határozatok döntő többsége pénzügyi (adó), szociális és gyermekvédelmi területen születik.
A hatáskör gyakorlója által hozott érdemi határozat ellen a beszámolási időszakban nem gyújtottak be
jogorvoslatot.
Az államigazgatási feladat-ellátás másik, jelentősebb ügyforgalmat lebonyolító területe az adóigazgatás.
- Kenyeri község közigazgatási területén iparűzési adó, gépjárműadó, építményadó,
- Vönöck község közigazgatási területén iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó,
- Kemenesmagasi község közigazgatási területén iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó,
- Szergény község közigazgatási területén iparűzési adó, gépjárműadó, kommunális adó,
- Pápoc község közigazgatási területén iparűzési adó, gépjárműadó,
- Kemenesszentmárton község közigazgatási területén iparűzési adó, gépjárműadó, került beve-

zetésre.
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Az anyakönyvi feladatok ellátása a hat település közigazgatási területén a székhelytelepülésről és a
Vönöcki Kirendeltségről történik. Három fő köztisztviselő ( 1 fő Szergény, 1 fő Kemenesmagasi, 1 fő
Vönöck ) anyakönyvi szakvizsgájának letétele folyamatban van. Amennyiben ezen vizsgának eleget
tesznek, az anyakönyvi feladatok ellátása minden állandó kirendeltségen, tehát helyben fog történni.
Jelentős mennyiségű a halálesetek anyakönyvezése, utólagos anyakönyvi bejegyzések teljesítése,
anyakönyvi kivonatok kiállítása.
Költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása
A költségvetési-gazdálkodási feladatokat a székhelytelepülés és a kirendeltségek gazdálkodási ügyintézői látják el
- Kenyeri Községi Önkormányzat,
- Vönöck Község Önkormányzata,
- Kemenesmagasi Községi Önkormányzat,
- Szergény Községi Önkormányzat,
- Pápoc Község Önkormányzata,
- Kemenesszentmárton Község Önkormányzata,
- Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal,
- Kenyeri-Pápoc Óvodafenntartó Társulás
- Kemenesmagasi-Szergény óvodafenntartó Társulás
- Pápoci Szociális Intézményfenntartó Társulás
- Pápoci Egyesített Szociális Intézmény
- Kenyeri Óvoda
- Kemenesmagasi Manóvár Óvoda
- Vönöcki Egységes Óvoda-Bölcsőde vonatkozásában.
A költségvetési szervek elkülönült gazdálkodásából eredően 2013. január 1. napja óta valamennyi államháztartási szerv önálló törzskönyvvel bejegyzett szervezet, ebből eredően önálló bankszámlával,
önálló házipénztárral rendelkezik. A Magyar Államkincstár felé a 14 szervezet külön-külön készít
költségvetést, beszámolót, negyedévente pénzforgalmi jelentést, mérlegjelentést, valamint a július 1.
napjával bevezetett havi pénzforgalomról jelentést. A NAV felé szervezetenkénti áfa bevallást kell benyújtani.
A fent vázoltak alapján a Közös Hivatal szerteágazó és jelentős mennyiségű ügyintézést végez.
A központi költségvetés teljes mértékben lefinanszírozta a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal
működési kiadásait. A fenntartó Önkormányzatoknak nem kellett plusz hozzájárulást fizetnie a
Hivatal működéséhez.
Ezúton szeretném megköszönni Vönöck Polgármesterének, Vönöck Község Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint Vönöck lakosainak az együttműködést, a segítő hozzáállást, a türelmet.
Bízom benne, hogy az önkormányzati választást követően továbbra is ebben a szervezeti formában és
hatékony együttműködésben tudjuk az önkormányzati illetve államigazgatási feladatainkat végezni.
Vönöck, 2014.október 1.
Tisztelettel:
Vörös Andrea

jegyző
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Sport
Kemenes FC beszámolója
A Kemenesalja Fc a 2014/2015- es bajnoki szezont — átalakult játékoskerettel —a Megyei I.
osztályban kezdte meg. Az egyesület a megnövekedett terhek ellenére azért döntött a magasabb osztályban való szereplés mellett, hogy minél több falubeli gyereknek tudjunk sportolási lehetőséget biztosítani, így a szülőkre nem hárul az a teher, hogy Celldömölkre esetleg Kemenesmagasiba kelljen vinni a sportolni vágyó piciket és községünk fiataljai kulturált körülmények között tudják szabadidejüket
eltölteni. A szezont kb 115 igazolt labdarúgóval kezdtük meg, kezdve az 5 éves korosztálytól egészen
a 30-as, 40-es korosztályig.
Egyesületünk csatalakozott az OTP Bank Bozsik-program-hoz, amely alapvető fontosságú ahhoz,
hogy hazánkban ismét európai színvonalú és elismertségű utánpótlás-nevelési rendszer alakulhasson
ki. A Bozsik-program fő célkitűzései a tömegesítés, a tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése. Ennek
elérése érdekében a szövetség egységes, átlátható rendszert hozott létre, amely naprakész, hiteles és
ellenőrizhető formában regisztrálja a programban résztvevő labdarúgókat. A verseny és képzési rendszer kialakítása megfelel az UEFA és a FIFA szakmai követelményeinek. A program révén a tudatosan
tervezett és széles körben menedzselt utánpótlás-neveléssel a mainál sokkal több tehetséges fiatal focista kerülhet a pályákra. A programban résztvevőknek szigorú eljárási rendet kell betartania. Megyei
koordinátorok segítik az egyesületek munkáját. Az OTB Bank Nyrt-vel valamint a MOL Nyrt-vel kötött megállapodás alapján anyagilag is támogatják a csapatokat. Ennek eredményeként az U6, U7, U9,
U11 és az U13-as korosztályt felkészítő edző(k) bérét a program keretében fizetik, illetve a tornákat
szervező csapatok plusz támogatásban is részesülnek. Ennek eredményeként a programban való részvétel plusz költséget nem jelent egyesületünknek!
A Magyar Labdarúgó Szövetség meghirdette az amatőr labdarúgó-létesítmények (labdarúgópályák,
öltözők) felújítását támogató, előminősítéses pályázatát, a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében. Az előminősítésnek megfelelt egyesületünk, a sporttelep biztonságát (kerítés, korlát, játékos kijáró), a szurkolók és játékosok komfortérzetét (öltöző, mosdók, lelátó, eredménykijelző), valamint a sporttelep funkcionalitásának fejlesztését (pályafelszerelések, játéktér
-felújítás, öntözőberendezés) célzó beruházásokra 7 millió forint támogatást nyertünk. Ugyancsak a
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében további 8 millió forint támogatást nyertünk, amely összeget az utánpótlás nevelésre fordíthatunk. Az öltöző felújításra
elnyert összeget az MLSZ ígérete szerint ez év végéig átutalják részünkre, míg az utánpótlásra nyert
összeg megszerzéséhez folyamatos tárgyalásokat folytatunk nagyvállalatokkal.
A Kemenesalja Fc májusban új elnököt és vezetőséget választott. Az egyesület elnöke egyhangú szavazással Lampért Tibor lett.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ilyen módon is köszönetet mondjunk Bándoli Károlynak
aki hosszas vívódás után döntött úgy, hogy lemond elnöki tisztségéről. Szavakkal nem lehet kifejezni
hálánkat azért — a sok-sok munkáért és áldozatért — amit az elmúlt 12 évben csapatunkért tett.
Az újonnan választott elnöknek és vezetőknek az a célja, hogy a megváltozott gazdasági helyzet ellenére továbbra is megpróbálja az egyesületet működtetni. Ebben nagy segítségünkre van néhány spotbarát vönöcki lakos, akik társadalmi munkában sokat segítenek a pálya és az öltöző körüli munkákban. A minimális bevételi forrásaink ellenére az egyesületnek nincs tartozása, sem az MLSZ sem a
NAV, sem pedig a játékosai felé.
Köszönjük a Vönöcki Önkormányzatnak az önzetlen támogatást, amely keretében az öltöző közüzemi
számláit kifizetik. Külön köszönet Palotai László polgármester úrnak, hogy szívén viseli az egyesületünk sorsát.
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Polgármester úr hathatós közreműködésével és a képviselő testület hozzájárulásával jelentős támogatásban részesült/részesül csapatunk, aminek köszönhetően többek között egyen melegítővel és táskákkal szerelhettük fel játékosainkat. A pályát és öltözőt továbbra is ingyen használhatjuk, amelynek
karbantartásához ugyancsak nagymértékben hozzájárultak. Pozitív és segítő hozzáállásuknak köszönhetően – amely biztos hátteret teremt — nem okozott gondot a játékosok utaztatásának költségének, a
sportorvosi költségek, a nevezési költségek és a bírói díjak kifizetése sem.
Célunk továbbra is az, hogy a vasi-foci meghatározó csapata legyünk, ezzel öregbítve községünk hírnevét. Ennek eléréséhez továbbiakban is számítunk az Önkormányzat segítő hozzáállására.
Sporttársi üdvözlettel:
Lampért Tibor
elnök

A NYAKÖNYVI HÍREK
Házasság:
KARDOS ZSOLT ÉS BAKK JUDIT
Születések:
KOVÁCS VIKTÓRIA ÉS KULCSÁR PÉTER FIA: ZÉTÉNY
TINKA NIKOLETT ÉS MACSOTAI GÁBOR FIA : BARNA
NAGY DIÁNA ÉS KOCSIS NORBERT LEÁNYA : DOROTTYA
BARTA BARÁT ESZTER ÉS KOLOSZÁR TIVADAR FIA: TIVADAR
Halálozás:
TAKÁCS FERENCNÉ
HŐBE DEZSŐNÉ
DÉNES SÁNDOR
FINTA JÓZSEFNÉ
DÉNES GYULÁNÉ
NAGY LÁSZLÓNÉ
VARGA SÁNDOR

SZ.: TŐKE ILONA
SZ.: LAKI ILONA
SZ.: BALASSA GIZELLA
SZ.: MOLNÁR MÁRIA
SZ.: TŐKE ROZÁLIA
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Mi egy csapat vagyunk: Anya, Apa, Óvó néni és Gyerekek!
Az eredményes együttműködésben az őszinteségen alapuló partnerkapcsolatnak állandóan
jelen kell lennie egy óvodában. A gyermekek egyenletes, egy irányba tartó fejlődését, a Szülők elégedettségét kizárólag közös célok, módszerek segítségével érhetjük el.
A vönöcki óvodában a szülőkkel való kapcsolattartás napi szintje és jól bevált formái mellett állandóan keressük az új lehetőségeket annak érdekében, hogy hogyan tudnánk minél többet segíteni, együtt
gondolkodni, meghallgatni és informálni egymást.
Nélkülözhetetlen találkozási forma a szülői értekezlet, az egyéni beszélgetés, de szerintem mindenféle
beszélgetés helyett többet jelent a szülők számára a közvetlen tapasztalatszerzés, betekintés az óvoda
tevékeny életébe. Már hagyománnyá vált a nyílt Télapóvárás, Jézuska-várás, Óév-búcsúztató, Farsang,
Anyák napja, évzáró.
Mi óvó nénik, dajka néni sokat teszünk azért, hogy ezeket a napokat felejthetetlenné varázsoljuk.
Az óvoda minden gyermek előtt nyitva áll, mindenkit szerető tisztelettel fogad. Az újonnan érkező (7
fő) gyermekek közül néhányan sírással küszködve keresik, ami az otthon megszokottságából éppen
hiányzik. Az a tapasztalatom, hogy a gyermekeink hamarabb beilleszkednek az óvoda életébe, mint a
szülő. Talán féltékeny is lesz, ha azt látja, gyermeke örömmel köszön el reggelenként, és siet a csoportszobába, ahol a sok újdonság várja.
Ha érzelmekben gondolkodunk, az tapasztaljuk, hogy a szülő attól fél: a sok inger megzavarja a gyermeke nyugalmát, egy másfajta hangnem, viselkedés esetleg szorongást válthat ki a gyermekből, ha
nem hagyják egyedül játszani, sírni fog, hiányozni fog az otthon megszokott élete. Óvodánk arra törekszik, hogy minden gyermeknek esélyt adjon a beilleszkedéshez, a kölcsönös elfogadáshoz. Jó dolog, ha a szülő azon fáradozik, hogy neki is jó legyen az óvoda. Természetesen másként, mint gyermekének. Ismerni és elfogadni igyekszik a szülő az óvodát. Szüksége van arra, hogy természetesnek vegye mindazt, ami ott szokás, ami védettséget jelent, örömet okoz gyermekének.
Tudjuk, hogy minden szülő más és gyermekeik is eltérnek egymástól, de arra törekszünk, hogy minden gyermek a maga egyéniségével jól érezze magát a többiek társaságában és ez kölcsönösen alakuljon. De! ez nem csak a mi felelősségünk, hanem ezzel egyetértő és segítő, támogató szülői magatartásra is szüksége van a pedagógusnak, gyermeknek egyaránt.
Igyekszünk figyelembe venni a szülő kérését, amennyiben összeegyeztethetők a kötelezettségeivel. A
gyermek nyugodt, biztos életét, semmi sem zavarhatja meg.
A jó kapcsolat szinte mindben kifejezi a szerető, segítő, elfogadó tiszteletet, amire egyre inkább szüksége van a ma élő embereknek.
Gyermekünk KINCS, egyszeri és megismételhetetlen! Belőlünk lett, és mégis: VALAKI Egészen más
Örüljünk hát neki!
Tudatosan figyelnünk kell rájuk és segítenünk kell nekik, hogy eligazodjanak a jelenkor bonyolult világába. Régóta tudjuk : a szülői hivatás: „ 24 órás állás”.
Figyeljünk csak rájuk, beszélgessünk, játszunk velük és válaszoljunk kérdéseikre.
Mert a gyermeki kíváncsiságnál nincs szebb dolog, ugye kedves Szülő,Te is így gondolod.

Őszinte tisztelettel ajánlom olvasásra:
Brányi Lászlóné
óvodavezető
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