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KIVONAT  
A képviselő-testület 2015. október 26-i nyílt üléséről  

 
 
 
51/2015. (X. 26.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdésében foglalt kötelezettségére 
tekintettel felülvizsgálta a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
ellátásának módját, szervezeti kereteit. A felülvizsgálat eredményeként a családsegítés, illetve 
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának a 2016. január 1-jétől hatályos 
rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról a következő döntést hozza: 
A Képviselő-testület a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti Csörötnek Község Önkormányzatával egyező 
módon, a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás útján, a Társuláshoz történő 
csatlakozással látja el 2016. január 1-jétől, mely időponttól kedve e feladatokkal a Zalamenti 
és Őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulásban nem vesz részt. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Szentgotthárd és Térsége 
Önkormányzati Társulás elnökét és a Zalamenti és Őrségi Önkormányzatok Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás elnökét értesítse. 
 
Határidő: 2015. november 30., értesítésre – 2015. október 29. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
52/2015. (X. 26.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-i hatállyal csatlakozni 
kíván a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társuláshoz, melynek keretében a 
következő önkormányzati feladatait kívánja ellátni: 

� családsegítés, 
� gyermekjóléti szolgáltatás, 
� belső ellenőrzés, 
� közművelődési feladatok, 
� területfejlesztés, 
� környezet- és természetvédelem, 
� turizmusfejlesztés, idegenforgalom, 
� közmunkaprogram megvalósítása, 
� az önkormányzati társulás ügyintézésének fejlesztéséből adódó feladatok. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a csatlakozási kérelem 
előterjesztésével tájékoztassa a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás elnökét. 
 
Határidő: 2016. január 1., értesítésre – 2015. október 29. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
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53/2015. (X. 26.) Kt. határozat 
Kondorfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában foglalt kötelezettségének 
eleget téve a 2014. évi közmeghallgatását 2015. december 5-én 16.00 órakor tartja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a lakosságot az SZMSZ 9. § 
(16) bekezdése szerint tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Takács Róbert polgármester 
 
 
Csörötnek, 2015. november 11. 
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