Szám: V/100-26/2015.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. november 30-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Kalauz Balázs képviselő
Kern István képviselő
Rába Ákos képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénz. és gazd. oszt.vez helyettes
Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető
(4 fő)
Meghívott:

Stubán Tamás rendőr alezredes
Bodorkós Balázs körzeti megbízott
(2 fő)

Lakossági érdeklődő: 2 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Szél Józsefné polgármester köszönti Stubán Tamás rendőrkapitányt, Bodorkós Balázs körzeti
megbízottat, Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics
Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt, a
lakossági érdeklődőket és a képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
Rába Ákos képviselő
Szeretné kérni, hogy az egyebek napirendi pont keretében a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottságának az
ügyrendjét tárgyalja a képviselő-testület.
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Szél Józsefné polgármester
Rendben van. Az egyebek napirendi pont keretében még neki is lesz tájékoztatása a képviselők felé.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek-e.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Rendőrségi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
2. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
helyettes
4. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetés III. negyedévi gazdálkodásának
teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
helyettes
5. A K ő szegi K özös Önkor mányzati Hivatal köztisztvisel ő inek 2016. évi
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
6. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött támogatási
szerződés megújítása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
7. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
9. Tájékoztató a Velemi Gesztenyenapok elszámolásáról
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
helyettes
10. Egyebek
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II.
Napirendek tárgyalása:

1. Rendőrségi beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő kapta. Felkéri Stubán Tamás rendőrkapitány urat, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Stubán Tamás rendőrkapitány
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületet. Köszöni, hogy napirendre tűzték a közbiztonságról szóló
beszámolót. A közbiztonság helyzetének csak egy része múlik a rendőrségen, elsősorban az
önkormányzaton és az itt élő embereken múlik. A települési adatokat tekintve elmondható, hogy Velem
községben a közrend stabil és kiegyensúlyozott, a rendőri intézkedések törvényesek, színvonalasak voltak
és jól szolgálták a köznyugalmat. Az elmúlt időszakban sem fordultak elő Velem községben olyan jelentős
jogsértések, amelyek erőszakosságuk, vagy kiemelkedő kárértékük miatt hátrányosan befolyásolták volna a
lakosság közbiztonságát. A közbiztonság szinten tartásához hozzájárult, hogy a körzeti megbízotti
feladatokat továbbra is két fő látja el. A feladat ellátásához a körzeti megbízottak rendelkezésére álltak az
eszközök és felszerelések, mely a munkájuk szakszerű és hatékony elvégzéséhez szükséges. Gondol a
szolgálati gépjárműre és a személyi felszerelésekre. A felszerelések részben önkormányzati beszerzésekből
kerültek biztosításra, melyet ezúton is megköszönnek.
A beszámolóban részletesen látható a bűnesetek statisztikája, ha ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése
szívesen válaszol rá.
A téli időszakra felkészültek terepjáróval és a Közúti Igazgatósággal is történt egyeztetés, reméli nem lesz
elzárt település. Köszöni az Önkormányzat korrekt együttműködését.
Szél Józsefné polgármester
Köszöni kapitány úr tájékoztatását.
Tavaly felmerült a térfigyelő kamera kiépítése, de a költség nagysága miatt csak pályázati úton lehetne
megvalósítani. Kéri kapitány úrtól, ha tudomásukra jut a pályázati kiírás akkor tájékoztassák az
önkormányzatot.
Stubán Tamás rendőrkapitány
Megkéri a kollégákat, hogy figyeljék és ha lesz pályázati kiírás tájékoztatni fogja az önkormányzatot.
Bodorkós Balázs körzeti megbízott
Javasolja polgármester asszonynak, beszéljen Virág János polgármester úrral, mert Lukácsháza adott be
ilyen pályázatot. Tudomása szerint a pályázatot elutasították, mert elsősorban a különösen frekventált
települések kapják.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Önerőből a térfigyelő kamera kiépítését nem lehet megoldani, csak pályázatból. Ha bővítést akarna a
testület az is milliós nagyságrendű.
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Stubán Tamás rendőrkapitány
Jó tanácsként mondja, ha kamerában gondolkodnak akkor csak jó minőségűt érdemes felszerelni, mert
csak azzal lehet jó minőségű képet készíteni. Igaza van jegyző úrnak több millió forintos beruházásra kell
számítani.
Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a közbiztonságról szóló beszámoló elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot.
132/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Rendőrkapitányság által Velem
község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és f e l a d a t o k r ó l
szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

/Stubán Tamás rendőr alezredes és Bodorkós Balázs körzeti megbízott 8.37 órakor elhagyta az üléstermet./

2. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az írásos előterjesztésben látható, hogy egy részletes beszámoló készült a hivatal 2015 évi munkájáról és
külön beszámoló készült Velem község adóztatásáról. A képviselő-testület előtt ismert, hogy 2013. január
1-től háromoldalú megállapodással jött létre a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal. A közös
önkormányzati hivatal Velem községben állandó kirendeltséget működtet, az ügyintézés helyben történik.
A beszámolóban szereplő statisztikai adatok a hivatalban folyó munkáról adnak tájékoztatást. Már az előző
üléseken többször is említette, hogy rengeteg jogszabály változás volt, mely nagy terhet és odafigyelést
igényelt a kollégáktól. A munka elvégzéséhez a kollégáknak naprakészen ismerni kell a törvényi
előírásokat, mert rutinból nem lehet dolgozni. A kollégák a szakmai jártasságukkal hely és ember
ismeretükkel hozzájárulnak a törvényes, szakszerű és gyors ügyintézéshez. Megítélése szerint a
folyamatosan változó jogszabályi környezet ellenére a hivatali munka jogszerűen és zökkenőmentesen folyt
egész évben.
Az adóztatásról szóló beszámolóhoz az alábbi szóbeli kiegészítést teszi.
A Velemi Kirendeltségi Iroda látja el Bozsok és Velem községek tekintetében a helyi adóztatási feladatokat.
A helyi adóztatás során az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt szabályok szerint jár el az
önkormányzati adóhatóság. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott rendelet
alapján történik. 2013. január 1-től a gépjárműadó vonatkozásában változás történt, ugyanis csak az adó 40
4

%-a marad az önkormányzatnál. Az önkormányzat éves költségvetésének egyik jelentős részét a helyi
adóbevételek jelentik, ezért nagy hangsúlyt kell fordítani az adóbevételek szempontjából, mert nagyrészt
ez a bevétel befolyásolja az önkormányzat költségvetését. Az önkormányzati adóhatóság mindent megtesz
annak érdekében, hogy az adótartozások behajtása sikeres legyen.
Köszöni a kollégák lelkiismeretes munkáját, a képviselők és a polgármester segítőkész hozzáállását a
hivatali munkához, valamint a hivatal fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást.
Szél Józsefné polgármester
Köszöni jegyző úr tájékoztatását.
Várja a képviselők kérdését, hozzászólását.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
szóló beszámoló elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot.
133/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi beszámolóját jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.
Felelős:
Határidő:

dr. Zalán Gábor jegyző
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a 2015. évi adóztatásról szóló jegyzői beszámoló elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot.
134/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók alakulásáról, a hátralékok
behajtására tett intézkedésekről szóló jegyzői beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára – a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős:
Határidő:

dr. Zalán Gábor jegyző
azonnal

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
helyettes
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
A költségvetés módosításába olyan módosítások kerültek átvezetésre, amit a képviselő-testület
megszavazott a költségvetés terhére. A szöveges indoklásban egy-két fő téma beszámolásra került. Ha
kérdése van a testületnek a költségvetés módosításával kapcsolatban tegye fel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

4. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetés III. negyedévi gazdálkodásának
teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
helyettes
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Az előterjesztés az önkormányzat
2015. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről készült. A
tájékoztatóban a tényszámok bemutatása történt, azokat a számokat állították be, amit az előző napirendi
pont keretében megszavazott a testület. A tájékoztatóban a szeptember 30-ig befolyt bevételek és kiadások
%-os kimutatásban szerepelnek.
Kalauz Balázs képviselő
A beszámolóban látja, hogy 2.157 eFt értékben az Önkormányzat a Velem Vid Kft-vel megállapodást
kötött a Velem Kossuth u. 8. önkormányzati ingatlan felújítására. Ő ilyen döntésre nem emlékszik.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Valószínű, hogy képviselő úr azon az ülésen nem volt jelen.
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Kalauz Balázs képviselő
Szeretné látni a megállapodás tartalmát és meghatározását.
Szél Józsefné polgármester
Rendben van, természetesen úgy a megállapodást, mint az ingatlanban a felújítást is meg lehet nézni.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
135/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. névi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

5. A K ő szegi K özös Önkor mányzati Hivatal köztisztvisel ő inek 2016. évi
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A képviselő-testület 2014. novemberében foglalkozott legutóbb a Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésével. A köztisztviselők illetménykiegészítésének
megállapításáról szóló rendeletet évente meg kell alkotni. Az illetménykiegészítések mértékében a 2014
évihez mérten nincs változás, a megyei és megyei jogú városnál legfeljebb 40 %, községi önkormányzatnál
legfeljebb 20 %, míg a többi önkormányzatnál legfeljebb 30 % lehet.
A középfokú végzettségűek számára egységesen legfeljebb 20 % illetménykiegészítést lehet megállapítani.
A jelenleg hatályos szabályozás szerint a felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők
egységesen, az alapilletményük 20 %-át kitevő illetménykiegészítésben részesülnek.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadják el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
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a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének
megállapításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
/Dr. Zalán Gábor jegyző 9,15 órakor elhagyta az üléstermet/
6. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött támogatási
szerződés megújítása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Az Önkormányzat tavaly kötött szerződést a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Kft-vel a település szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására. A
szerződés 2015 évtől 2018. 06. 30-ig szól. Tavaly az Önkormányzat 583.400,- Ft támogatást nyújtott. A
szerződésben az szerepel, hogy évente felülvizsgálatra kerül a támogatás mértéke. A megállapodás
tervezete kiküldésre került, 2016 évre is 583.400,- Ft támogatás került megállapításra.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
136/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete hozzájárul a Kőszegi Városüzemeltet ő és
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 2016. évre 583.400,- Ft vissza nem
térítendő támogatás megfizetéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Még ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, hogy a szelektív hulladéktárolóba sajnos nem
oda illő hulladékokat helyeznek el. A szelektív hulladék szállításakor rengeteg hulladékot nem visznek el,
mert háztartási hulladékot és egyéb hulladékot is beleraknak. Ezeket a temetői konténerbe kell elhelyezni.
Az önkormányzati dolgozók rendszeresen átnézik a szelektív tárolókat és a nem oda való hulladékot
kiszedik.
Kalauz Balázs képviselő
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Véleménye szerint a szállítást végző sofőr és rakodó nem rendelkezik olyan hatáskörrel, hogy eldöntse mi
való bele és mi nem.
Szél Józsefné polgármester
Meg fogja kérdezni az igazgató urat.
A másik bosszantó dolog a temető parkolójában lévő zöld nyesedék elhelyezése. Sajnos a lakosság visszaélt
a lehetőséggel és nem csak ágakat, hanem faleveleket és egyéb hulladékot is oda helyeznek el. A
zöldhulladékot ledarálták és az ottmaradt leveleket az önkormányzat dolgozója elégette, de több
teherautónyi egyéb hulladék ottmaradt amit el kellett szállíttatni, több mint 100 eFt-ba került a szállítás.
Most hátrébb jelölték ki a helyet a zöldhulladék elhelyezésére, de jó lenne kamerát felszerelni, hogy ki
lehessen szűrni a nem oda illő dolgok elhelyezését.
Kérdezi a képviselőket, hogy megszüntessék a zöldhulladék elhelyezését, vagy maradjon.
Kalauz Balázs képviselő
Ne lépjünk vissza, ez egy pozitívum volt az önkormányzat részéről. Egy kamera felszerelése sokba kerül,
nem hiszi, hogy érdemes lenne erre költeni.
Szél Józsefné polgármester
Valószínűnek tartja, hogy a szelektív tárolóba és a parkolóba azért van ennyi hulladék, mert az ingatlan
tulajdonosok nem vesznek szemetes zsákot.
Az idei év második félévi adója már kiment, de jövőre az adóértesítések mellé fognak rakni felhívást az
ingatlan tulajdonosoknak.

7. A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló új önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Emlékezteti a képviselőket, hogy a szeptemberi ülésen a
képviselő-testület arról határozott, hogy kiegészítő támogatásra pályázatot nyújt be szociális célú
tüzelőanyag vásárlására. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie
kell a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelettel. A
rendelet tervezetben szerepel, hogy kik azok a személyek akik kérelmet nyújthatnak be szociális célú tűzifa
támogatás megállapítására. A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletének forma kérelem nyomtatványon
lehet megtenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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8. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A törvényi előírásnak megfelelően áttekintésre és felülvizsgálatra került a települési környezet védelméről
és kommunális rend egyes szabályairól szóló 4/2001.(VII.11.) önkormányzati rendelet. A felülvizsgálat
során megállapítást nyert, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet kiegészítése szükséges a közterület tisztántartására
vonatkozó részletes szabályok tekintetében. A módosítás szabályozza az ingatlanhasználó feladatait a
közutak, közterületek rendjének és tisztaságának fenntartása, az árkok tisztántartása tekintetében, illetve a
téli időszak során.
Ezzel egyidejűleg a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett 4/2201.(VII.11.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezését javasolja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

9. Tájékoztató a Velemi Gesztenyenapok elszámolásáról
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
helyettes
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
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Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
A vasárnapi bevétel elmaradása miatt is pozitív lett azért a gesztenyenapok bevétele. A kifizetések
vonatkozásában a november 30-i állapotot tükrözi. Mint a képviselő-testület előtt is ismert a rendezvény
első napján NAV helyszíni ellenőrzés volt. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv alapján az
önkormányzatnak 15 nap állt rendelkezésre, hogy írásos kifogást nyújtson be. Az írásos kifogást határidőn
belül megküldték a NAV részére. Megérkezett a válasz melyben közölték, hogy 10.000,- Ft mulasztási
bírságot állapítottak meg.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
137/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Gesztenyenapok elszámolását
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

10. Egyebek

- A közterület használatáról és rendjéről szóló 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Szél Józsefné polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta a 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról a közterület használatáról és rendjéről. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltségvezetőnek.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Módosítani kell a 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletet a közterület használatáról és rendjéről, mert a
rendelet mellékletében szereplő közterület használati díjakat áfával növelt áron kell megállapítani, mivel az
önkormányzat áfa körbe tartozik.
A rendelet 5. mellékletét is szükséges módosítani, mert a helyi közút/közterület nem közlekedési célú
igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem nyomtatványon szereplő mellékleteket három
példányban kell benyújtani nem egy példányban.
Kalauz Balázs képviselő
Akkor 27 %-os bevétel csökkenést követ el az önkormányzat, viszont a bérbe vevőnek 27 %-os
kedvezményt jelent. Ha módosítják a rendeletet akkor kérdezi ne emeljék-e a díjakat az áfa összegével.
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Kern István képviselő
Nem javasolja az emelést, így is elég magas az ár.
Rába Ákos képviselő
Neki több árus is mondta, például a borosok, hogy nem fognak eljönni jövőre, mert nem tudják
kigazdálkodni a bérleti díjat, mivel olyan besorolásban vannak mint a vendéglátósok. Megjegyzi, hogy ő a
díjak megállapításánál azért javasolta, hogy a vendéglátósok besorolásából vegyék ki a borosokat,
sajtosokat, méz árusokat és kürtöskalácsosokat.
Szél Józsefné polgármester
Nem javasolja a közterület használati díjak emelését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és rendjéről szóló 9/2015.(VI.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

- Hó-eltakarításra és síkosság mentesítésre vonatkozó megállapodás elfogadása
/Árajánlat és megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívta az önkormányzatok
figyelmét, hogy kössenek szerződést hó-eltakarításra és síkosság mentesítésre, mert ellenőrizni fogják.
Szél Józsefné polgármester
Az Önkormányzat elképzelése az volt, hogy a Velem Vid Kft.-vel végeztetik el a munkát, de sajnos a
Multicar jelenleg nem üzemképes, javítás alatt van. Felkeresték Kutits László bozsoki vállalkozót akivel az
előző években szerződése volt az önkormányzatnak. A vállalkozó megküldte árajánlatát.
Véleménye szerint az árajánlat korrekt árakat tartalmaz.
A síkosság mentesítéshez 3 m3 zúzalékot venni kell az önkormányzatnak, az óvoda pajta mögé fogják
depózni.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
138/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság mentesítési munkák
ellátására Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval szerződést köt az
alábbiak szerint:
készenléti díj: bruttó 20.000,- Ft/hó 2015. december 15 – 2016. március 15. közötti időszakra
hóeltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 38.000,- Ft/alkalom, ügyeleti időszakon kívül bruttó
44.000,- Ft/alkalom,
jégmentesítés bruttó 18.000,- Ft/alkalom,
A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel
tartozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

- Hivatalsegéd alkalmazása
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy ifj. Koczor István hivatalsegéd határozott idejű munkaszerződése 2015.
december 31-én lejár. A polgármester javasolja, hogy 2016. január 1-től határozatlan időre szóló
munkaszerződést kössenek a dolgozóval.
ifj. Koczor István nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
/ifj. Koczor István nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

139/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. Koczor István 9726 Velem, Rákóczi u.
15.szám alatti lakost hivatalsegéd munkakörbe, részmunkaidőben 2016. január 1-től határozatlan
időre alkalmazza a munka törvénykönyve szerint.
A képviselő-testület felkéri Szél Józsefné polgármestert a munkajogi dokumentumok
előkészítésére és aláírására.

Határidő:
azonnal
Felelős:Szél Józsefné polgármester

- Velem községi önkormányzat képviselő-testülete 2016. évi rendezvényterv jóváhagyása
Előadó:
Szél Józsefné Velem község polgármestere
/A tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester
Áttanulmányozták a rendezvénytervet. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot
140/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervét az
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen

- Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének megvitatása
Szél Józsefné polgármester
Rába Ákos képviselő úrnak szót ad a Felügyelő Bizottság ügyrendjével kapcsolatba.
Rába Ákos képviselő
A képviselők megkapták az írásos Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjét, melyet a képviselőtestület még nem fogadta el. Az ügyrendben kifogásolt 2.9 pontot a felügyelő bizottság kivette. Szeretné
kérni, hogy a képviselő-testület a Felügyelő Bizottság ügyrendjét fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot
141/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság
ügyrendjét a melléklet szerinti szövegezéssel tudomásul veszi.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő:
azonnal
Rába Ákos képviselő
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a felügyelő bizottság kikérte a Velem Vid Kft. bankszámla
kivonatait és bekérte a szabályzatokat is. A felügyelő bizottság egy beszámolót készített a bekért
anyagokról melyet minden képviselő a helyszínen átadott és elmondja, hogy a Kft. ügyvezetője is
megkapta e-mailben.
Kéri a Kft. felettes vezetőjét a polgármestert, hogy a még hiányzó szabályzatokat szerezze be a Kft., és a
meglévő szabályzatokban lévő esetleges hibákat javítsa ki.
Decemberben lesz ülése a felügyelő bizottságnak, melyre a Kft. vezetőjét is megfogják hívni.
Ezt a tájékoztatást nem kell elfogadni a képviselő-testületnek, mert ez csak tájékoztató jellegű volt.
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- Rendőrség támogatása
Szél Józsefné polgármester
Minden évben adott támogatást az Önkormányzat a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi
Rendőrkapitányságának, eszközök beszerzésére. Az idei évben sajnos a rendezvény második napja nem
úgy sikerült ahogy szerették volna az időjárás miatt, de rendőri szolgálat akkor is volt.
Javasolja, hogy az idei évben adjanak támogatást a Rendőrkapitányságnak eszközök beszerzésére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot
142/2015.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képvisel ő -testülete megállapodást köt a Vas Megyei
Rendőrkapitánysággal, hogy 60.000,- Ft + Áfa összegű támogatást nyújt a közbiztonság javítása
érdekében kifejtett tevékenység elismeréséül eszköz vásárlására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

- Tájékoztatások
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szeszfőzde bérlője a mai napig nem rendezte elmaradt bérleti díj
tartozását.
Az ügyvédi irodán keresztül a bérlő felszólítást kap és ha az ügyvédi felszólításra sem fizet, akkor az
önkormányzat felmondja a bérleti szerződést.
A Natúr Park ülésen megtudta, hogy az Alpannónia projekt keretében lehet pályázni a régi pályázathoz
kapcsolódóan. A Natúrpark 1 millió eurót kap. Ami kapcsolódik az Alpannónia pályázathoz az a sétány
rendbetétele, már kért is ajánlatot 5.5 millió Ft. Ha a szökőkutat is meg szeretnék csináltatni annak a
költsége 2.5 millió Ft lenne, ez összesen 8 millió Ft. Megtudta, hogy a többi település nagyobb összegre
adott be igényt. Kérdezi a képviselőket, hogy Velem vonatkozásában milyen összegű igényt nyújtsanak be.
5 % önerő szükséges hozzá, félévente lehet a költségeket elszámolni. Jövő ősz előtt nem kell pénzt
biztosítani az önkormányzatnak. Erről most nem kell szavazni csak tájékoztatásul mondta el.
Az Erdészettől voltak az ülésen, nekik vannak kész terveik forrás felújításra, ezeket rendelkezésre
bocsátják a vaskúthoz.
Kérdezi a képviselőket, hogy egyetértenek-e a 8 millió forinttal.
Kalauz Balázs képviselő
Javasolja, hogy álmodjanak nagyot 10 – 13 millió Ft-ot jelentsenek le és majd meglátják, hogy mennyi jut.
A közmeghallgatás időpontja 2015. december 8-án 17.00 órakor lesz a Kultúrotthonban. A mai napon
felkerül a honlapra. A lakosság tájékoztatására a meghívó kiküldésre kerül, minden házhoz.
A korona őrző emlékhelyen a 32. Honvéd Díszőrség koszorúzására holnap 13.30 órakor kerül sor, kéri a
képviselőket aki tud vegyen részt a koszorúzáson.
A mikulás ünnepség december 5-én, az idősek karácsonya december 19-én lesz a kultúrotthonban, kéri a
képviselőket, hogy ülés után maradjanak és megbeszélik a részleteket.
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Németh Melinda kirendeltség-vezető
Elmondja, hogy 2015. májusában már napirenden volt a település gazdasági programjának felülvizsgálata
és azóta is többször beszéltünk róla.
Felhívja a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a januári ülésen mindenképpen napirendre kell tűzni
a település gazdasági programját.
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