Szám: V/74-6/2016.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 15-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h.
Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető
(4 fő)
Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, a hivatal dolgozóit és a képviselőtestületi 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.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK:

•

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h.

•

A 2016-2019 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
h.

•

Velem községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

•

A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2014.
(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

•

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

•

A Képviselő-testület 2016-2020-as időszakra vonatkozó gazdasági programjának
jóváhagyása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

•

Az általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

•

Közös fenntartású orvosi rendelő fejlesztési célú pályázat benyújtásához tulajdonosi
hozzájárulás
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

•

Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő időszaki lap 2016. évi megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

•

Egyebek
II.
Napirendek tárgyalása:

•

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h.

/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
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jén alakult meg. Az állami támogatás feletti
költségeket a háromoldalú megállapodás alapján lakosságszám arányosan finanszírozza Bozsok, Velem és

Kőszeg Önkormányzata. A költségvetésben 50 fő személyi juttatásai és járulékai szerepelnek, a bérek 95
%-os alapilletményen lettek betervezve. Az előző évek tapasztalatai alapján a betervezett költségbe bele
fognak férni. A Velemi Kirendeltség fenntartási költségét külön megállapodás alapján Bozsok
önkormányzata 43 %-kal, Velem önkormányzata 57 %-kal finanszírozza. Velem település hozzájárulása
4.246 eFt. Kéri a képviselő-testület jóváhagyását és a határozati javaslat elfogadását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
10/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

•

Szél Józsefné polgármester
folyamatos

A 2016-2019 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
h.

/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 Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a által előírt törvényi
kötelezettségnek kell eleget tenni, ezt a tervezést a költségvetés elfogadása előtt kell a képviselőtestületnek jóváhagyni.
A melléklet prognosztizált adatokat tartalmaz. A költségvetési rendelet mellékleteként fog
szerepelni ez a melléklet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
11/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A §-a alapján a 2016-2019. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámai
elfogadja.
Felelős:
Határidő:
•

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Velem községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/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
Ez egy tervezet, javaslatot terjesztenek elő a képviselő-testület felé.
Kern István képviselő
Mikor tudják ezt módosítani.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Az első költségvetési rendelet módosítására április hónapban kerül sor, de egyébként bármikor módosíthat
a képviselő-testület.

Szabó Zoltán alpolgármester
Megkérdezi, hogy mit takar az önként vállalt feladat.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes

A 2. számú infó táblában látható mi a kötelező feladat és mi az önként vállalt. Önként vállalt
feladat a gesztenyenapok és a civil szervezetek támogatása.
Szél Józsefné polgármester
Úgy tűnik, hogy megszűnik a VELAK. A Tűzoltóság azt fogja kérni, hogy a közüzemi díjak
költségét az Önkormányzat vállalja át, várhatóan 200 eFt-ot, ezt a következő ülésen fogja
beterjeszteni. Szél Dávid kikerül a vezetőségből, így jogosultak lesznek a támogatásra, nem lesz
kizáró ok. Az átvezetés bírósági bejegyzése még nem érkezett meg.
Kern István képviselő
Kérdezi, hogy a tavalyi költségvetésbe betervezett tartalék összeg megvalósult-e. Tavaly 14,5 mFt
tartalékkal indult a 2015. év, most 4,5 mFt tartalékot lát.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes

10 mFt volt tervezve tartalékra. A kedvezőtlen időjárás miatt a gesztenyenapok második napján az
önkormányzat közel 6 mFt jegybevételtől esett el. Az önkormányzat létrehozott egy Kft-t 4 mFt
induló törzstőkével, Multicar autót vásárolt, ezért a 2016. évi költségvetés csak 4,5 Ft tartalékkal
indul.
Az előterjesztésben részletesen rögzítésre került, hogy milyen kiadások kerültek beépítésre a
költségvetésbe. Összességében elmondható, hogy a költségvetés egyensúlya csak szűkösen
biztosítható, és több bizonytalansági tényező is fennáll, így továbbra is elengedhetetlen a
takarékos gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt. Az előző évi bérkompenzációt az

eredeti állami támogatásként tervezni kell, ezért az állami támogatás benyújtott összege 28.321,- Ft-tal
emelkedni fog.

Kern István képviselő
Minden évben kell tartaléknak lenni, mert év elején állami támogatás nem érkezik. A tartalék nem
azt jelenti, hogy azt fel kell élni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Azért kell előre likviditási tervet készíteni, hogy látható legyen a kiadás és bevétel összhangja.
Rába Ákos képviselő
A Kossuth u. 8. szám alatti ingatlant bérbe adtuk a Kft.-nek, kérdezi miért lett betervezve a

közmű költsége.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
A közmű átírása nem került átvezetésre, mert nem született üzemeltetési szerződés az ingatlanra.
A víz, villany, gáz költségét az önkormányzat fizeti addig, amíg szerződésileg nem kerül át a Kfthez. Üzemeltetésre csak a Multicar került át a Kft-hez.
Szél Józsefné polgármester
Azért nem került átadásra üzemeltetésre, mert még nincs felújítva.
Rába Ákos képviselő
Most is lát a költségvetésbe 1,5 mFt-ot az ingatlan felújítására.
Kalauz Balázs képviselő
Kérdezi, hogy azért nem lett átírva, mert nem ment be a közmű szolgáltatóhoz?
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Nem azért, hanem hiányzik egy szerződés, amibe le van írva, hogy az épületet milyen célra adják
át. A képviselő-testület által nincs szerződés, hogy a Kft-t kötelezni lehetne, hogy írassa át.
Szél Józsefné polgármester
Akkor lehet átadni üzemeltetésre, ha kész lesz a felújítás. Ha a Kft. megkapja a pénzt és
megtörténik a felújítás, akkor húsvétra kész lesz az épület és meg lehet nyitni.
Rába Ákos képviselő
Csak felújításra van szerződése a Kft.-nek.
Kalauz Balázs képviselő
Pénzt kaphat a Kft., de kötelezettséget is vállalnia kell.
Szél Józsefné polgármester
Vállal kötelezettséget.
Kalauz Balázs képviselő
Kapott a Kft. 2 mFt-ot a felújításra tudomása szerint.
Szél Józsefné polgármester
Be is ruházott oda a Kft.
Kalauz Balázs képviselő
Megkérdezi képviselő társait, hogy szerintük ez így jól van-e.
Kern István és Rába Ákos képviselő
Szerintük sincs jól.
Kern István képviselő
Addig nem lehet kívánni, hogy a közműveket a Kft. fizesse, amíg nem tudja az épületet kiadni.
Kalauz Balázs képviselő
Ő ezt az egészet ellenőrizhetetlennek és pénzpazarlásnak tartja. Úgy volt, hogy tavaly húsvétra,
utána gesztenyenapokra és most hallja, hogy húsvétra fog megnyílni. Kérdezi ismételten ez nem
pénz pazarlás? Dobáljuk a milliókat, mikor lesz ennek vége, ha előre készült volna számítás, akkor
tisztában lettek volna, hogy mennyibe fog kerülni az ingatlan felújítása. Ha valamit elkezdünk,

akkor előtte egy felmérést kell készíteni, hogy van-e rá pénz vagy nincs. Ami itt van az
pénzpazarlás. Már többször is említette, hogy hiányolja miért nem készült előzetes felmérés,
kalkuláció.
Szél Józsefné polgármester
Készült hatástanulmány. Kérdezi, ha nem akarunk 5 mFt-ot beruházni, akkor mi legyen az
épülettel.
Kalauz Balázs képviselő
Ő a hatástanulmányt nem látta. Még egyszer elmondja felesleges pénzkidobás. Szeretné
megkérdezni, hogy ez a 2016. évi költségvetés tervezet, vagy a végleges.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Ez egy tervezet.
Kalauz Balázs képviselő
Nem tudja, hogy kivel tervezték meg, mert tőle nem kért senki semmit.
A véleményét nem kérték ki, de tudomása szerint a kollégákét sem. Ezt így nem fogadja el, mert
az előkészítésben nem vett részt.
Szerinte támogatnak olyan szervezeteket, amik nem léteznek, vagy feleslegesek.
Csak a rendezési tervről beszélne. A polgármester asszonytól megkapta a levelet a rendezési
tervvel kapcsolatban, melyben az szerepel, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. Kérdezi,
hogy mi van a költségvetésbe tervezve ezzel kapcsolatban.
Szél Józsefné polgármester
Bárki tehetett volna javaslatot, volt rá 5 napja.
Mindenhol februárban készül el a költségvetés.
Kalauz Balázs képviselő
Ha lett volna véleménye a költségvetéshez a kolléganőnek nem lett volna ideje átdolgozni.
Szél Józsefné polgármester
Azért ülnek itt, hogy a képviselők tegyék meg észrevételüket.
Kalauz Balázs képviselő
A költségvetés tervezését már januárba kellene elkezdeni, hogy mit akarnak megcsinálni,
képviselő társának az volt az első kérdése, mikor lehet a költségvetést módosítani, akkor meg
minek, tudja, hogy állami kötelezettség.
Kérdezi, hogy a költségvetésben hol szerepel költség a rendezési tervben vállalt kötelezettségre.

Szél Józsefné polgármester
10 évre szól a rendezési terv. Valóban kiment ilyen levél. Sajnos több helyen is van olyan út ami nem a
helyén van. Többek között a támfal mögötti szakasz is. Elsősorban a Kossuth utcát kellene kiméretni,
hogy az út széle ne süllyedjen tovább. Kérdezi a képviselőket, hogy kiméressék-e ezt a szakaszt.
A többi utat haladéktalanul megkezdik kiméretni, de nem biztos, hogy az idén sor kerül rá, nem csak
kiméretni kell, hanem meg is kell csinálni.
Kalauz Balázs képviselő
Ezt utólag megkérdezi polgármester asszony, de a költségvetésben nem lát erre költséget. A társak
megszavazhatják a 2016. évi költségvetést, de ő nem szavazza meg.
Rába Ákos képviselő
Beruházásokra 1.8 mFt-ot, felújításokra 3 mFt kiadást lát a költségvetésben.

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
A tavalyi évben a képviselő-testület elhatározta, hogy megvásárolja a Posta ingatlanát, ez szerepel a
beruházásban.
A vízi közmű vagyontárgyak átadása megtörtént, de a vagyontárgyak értékelése még nem készült el,
egységes vagyonértékelésre kell törekedni, ez minden önkormányzatnál be van tervezve. Ami mobil
tervezés az egy fűnyíró, de ez nem nagy összeg. A Vasivíz Zrt. szennyvíz használati díjat számláz ki, de
ebből pénzmozgás nincs, viszont felújításként be kell könyvelni. A vízmű a hálózat felújítását elvégzi. Itt
forrásvizet használ a település, majd ennek utána fog kérdezni.
2014. évben az önkormányzat 500 eFt támogatást kapott a Minisztériumtól a koronaőrző emlékhely
kialakítására, tavaly nem valósult meg, a számlára átutalásra került, illetve a költségvetésben bent van.
A könyvtárra 1,2 m Ft-ot kapnak, betervezésre került a polcrendszer cseréje, székek vásárlása, festés ezt a
pénzt másra nem lehet használni, mint csak a könyvtári feladatok ellátására, ha nem használja fel az
önkormányzat, akkor vissza kell fizetni.
Mivel heti három alkalommal kell nyitva lenni a könyvtárnak és a könyvtáros megbízási díja havi 15.000,Ft-ban lett megállapítva, most lehetőség lenne havi 30.000,- Ft-ra megemelni, ha képviselő-testület ezzel
egyetért, akkor erre vonatkozóan határozni kellene. A költségvetésbe már ez az összeg került beépítésre.
Rába Ákos képviselő
Ha jövőre erre a feladatra nem kapnak ennyi támogatást, akkor az önkormányzatnak kell zsebből kifizetni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ez így van. Az óvoda ügyében is csatározni kell, hogy ki finanszírozza. Ha csak egy egycsoportos óvoda
maradna, akkor azt az állam kifinanszírozza.
Rába Ákos képviselő
Megérdemli a könyvtáros a 30 eFt tiszteletdíjat, mert nagyon aktívan részt vesz a rendezvények
szervezésében és lebonyolításában.
Szél Józsefné polgármester
Heti három alkalommal kell nyitva lenni szombaton is ez plusz terhet jelent a könyvtárosnak. Kéri a
képviselőket, hogy a költségvetésről szavazzanak, a tervezettel egyetértenek-e?
Kalauz Balázs képviselő
Kérdezi a posta épületére mennyit terveztek be.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
800 eFt-ot.
Kalauz Balázs képviselő
Nem kellett volna esetleg többet betervezni, mert abban biztos, hogy 800 eFt-nál kevesebbért nem fogják
odaadni.
Szél Józsefné polgármester
Március elején írják ki, de összeg nincs megjelölve.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Elkészült az intézmények költségvetése, mindkét óvodának külön költségvetése van. A bozsoki óvoda
működéséhez 1 m Ft-ot épített be a költségvetésbe, tavaly 800 eFt-tal támogatta Velem községi
Önkormányzat a bozsoki önkormányzatot a bozsoki óvoda többlet finanszírozásának kompenzálására.
Minden képviselő tudja, hogy az óvodákat 5 település tartja fenn. Bozsoknak az óvodához 2.6 m Ft-tal kell
hozzájárulni, nagyobb összeggel, mint Velemnek.
2016. évben a tervezett létszámból látható, hogy egy egycsoportos óvoda működése elegendő lenne és azt
az állam teljes egészében finanszírozná, nem kellene a községeknek hozzájárulást fizetni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Február 24-én szerdán 17 órakor a bozsoki képviselő-testület várja a velemi képviselő-testületet az óvodák

hosszú távú működésének megtárgyalására.

Megnézték a 2016. évi várható létszámot, úgy látszik, hogy 29-30 kisóvodás lesz a két óvodában.
Ha egy óvoda maradna a kettő helyett, akkor a mostani támogatási rendszer szerint a
településeknek nem kellene hozzájárulást fizetni, az állami támogatás elég lenne a fenntartáshoz.
Ehhez a két település döntése szükséges, hogy melyik településen maradjon meg az óvoda.
Kőszegdoroszló januártól Lukácsházához szeretett volna menni, de sem Bozsok sem Velem nem
járult hozzá a megállapodás módosításához. Lukácsházán a finanszírozás gyermekenként 100 eFt.
Takarékossági szempontból érthető, hogy ezt választotta Kőszegdoroszló, mivel a költségvetésük
10 %-át ezzel meg tudnák spórolni. Kőszegdoroszló július 1-ig bejelentheti a társulásnál, hogy
kilép a társulásból, de nem csak az óvodából, hanem mindenből. Marad a Társulás a költségek és
14 településnek kell finanszírozni, az orvosi ügyeletet, a szociális ellátást mindent.
Az intézmények vonatkozásában a döntést május 31-ig kell meghozni, ez arra vonatkozik, ha a
két óvoda helyett csak egy óvoda maradna meg. Kőszegdoroszlónak július 1-ig van ideje
eldönteni, hogy kilép-e a társulásból.
Ha nem kellene az egy óvodához, a Velemi vagy Bozsoki óvodához finanszírozást fizetni, még
nem tudni, hogy melyik marad meg, akkor lehet, hogy nem lépne ki a társulásból.
Az, hogy melyik óvoda marad az a csatározás eredménye lesz. Meg kell egyezni, hogy melyik
maradjon, ha nem lesz megegyezés, akkor 2016-tól Kőszegdoroszló Lukácsházára fog menni, de
a gyerekeket ide fogják járatni, akit már ide írattak be, mert nem kell minden évben beiratkozni. A
beíratott kiscsoportos végig ide fog járni, nem lehet a szülőt kötelezni, hogy máshova vigye a
gyereket.
Kalauz Balázs képviselő
Megkérdezi, hogy alkalmazotti létszámot nem lehet-e csökkenteni a kevés gyerek miatt.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nem lehet, mert a működéshez az alkalmazotti létszám meg van határozva. Szeptembertől 30
főbe beleférne a két település, a beíratáskor viszont figyelni kell, hogy körzeten kívüli gyermeket
nem lehet felvenni. Ezért kell minél előbb döntés, hogy az óvodavezető minél előbb tudja, hogy
felveheti-e a körzeten kívüli gyereket vagy nem.
Kalauz Balázs képviselő
Lehet tudni a tényleges számokat.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Jelenleg 14 gyerek jár Velembe, Bozsokra 26 gyerek, de ebből 12 elmegy iskolába.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ha összevonásra kerülne a két óvoda, akkor beleférne a gyereklétszám a 30 főbe és egyik
településnek sem kellene hozzájárulást fizetni. Szeptemberig így marad a rendszer, de május 31-ig
el kell dönteni, hogy melyik óvoda marad.
Kalauz Balázs képviselő
Meg kellene nézni a bozsoki óvodát és természetesen őket is meg kellene hívni ide.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A múlt héten Joó Tamás Kőszegdoroszló polgármester kezdeményezésére polgármesteri
megbeszélést tartottak Kőszegdoroszlón. Mindkét település Bozsok és Velem is meghozta azt a
határozatot, hogy nem járulnak hozzá Kőszegdoroszló kilépéséhez.
Tóth János Lukácsháza jegyzője közölte, Kőszegdoroszlónak nem marad más választása, mint
hogy kilép a társulásból. Ha Kőszegdoroszló kilép a társulásból a gyermekeik attól még itt
maradnak az óvodában, de hozzájárulást nem fognak fizetni, viszont akkor a 4 településnek kell a

költségeket fizetni. Tudomása szerint Kőszegdoroszló még nem tájékoztatta a szülőket.
Társulási Tanácsülésen felvetették, hogy TOP-os pályázat keretében lehetőség lenne óvodákra
pályázni. A pályázatot március 20-21 között kellene benyújtani. Ha Kőszegszerdahelyen a közös
tulajdonban lévő épületben lenne az óvoda, akkor az 5 településnek közösen kellene benyújtani a
pályázatot, ettől Cák, Kőszegdoroszló és Kőszegszerdahely nem zárkózott el, múlt héten tárgyalta
Bozsok, ők nem támogatták a pályázatot.
Szél Józsefné polgármester
Hosszú távon nem biztos, hogy mindig ennyi gyerek lesz, lehet több is.
Közös épület van Kőszegszerdahelyen, kérdezi a képviselőket, ha azt mondanák, hogy lehet
pályázni, egyet értenének-e vele, vagy vessék el mint lehetőséget.
Rába Ákos képviselő
A Kőszegszerdahelyi iskolában a felső tagozatot megszüntették, az alsót is meg fogják szüntetni
és ott marad üresen az a nagy hodály épület.
Kalauz Balázs képviselő
Az új épületet támogatná, de a közös tulajdonban lévő ingatlan épületében történő kialakítását
nem.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ha a tagóvodák megszűnnének, akkor a dolgozók végkielégítésének a költségét is az 5 községnek
kellene megfizetni.
Tehát két választása van a képviselő-testületnek, pályáznak új óvodára, vagy leülnek Bozsokkal
tárgyalni.
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy leül Bozsokkal tárgyalni, akkor nem szükséges összehívni
az 5 települést. Május végéig kell az intézmény átszervezését meghozni, ha addig nem születik
döntés, akkor marad mind a két óvoda. Kőszegdoroszló július 1-ig döntheti el, hogy fizet vagy
kilép a társulásból, ha kilép a társulásból, akkor 15 település helyett 14 településnek kell a
költségeket fizetni.
Szél Józsefné polgármester
Február 24-én tárgyalnak Bozsokkal és majd kiderül a végeredmény.
Most kéri a képviselőket, hogy szavazzanak Velem községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének elfogadásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem
szavazattal megalkotta:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

•

A házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2014.
(II.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek.

Németh Melinda kirendeltség-vezető
Az anyakönyvvezetőt megillető díjakat bruttó összegben kell megállapítani. Az új KIRA rendszer
bevezetése miatt van erre szükség, kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 2/2014.
(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

•

Az önkormányzat közterület használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeletség-vezetőnek.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A munkatervet elkészítették a Szervezeti és Működési szabályzat szerint, a kötelező testületi ülések
szerepelnek a tervezetben, ezen felül természetesen lehet tartani rendkívüli ülést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
12/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

•

Szél Józsefné polgármester
folyamatos, ill. értelemszerűen

A Képviselő-testület 2016-2020-as időszakra vonatkozó gazdasági programjának
jóváhagyása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, várja a képviselők hozzászólását.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Elkészítették a gazdasági program felülvizsgálatát, melyet a polgármester asszonnyal egyeztettek,
ha módosítási javaslattal élnek, kérem szíveskedjenek jelezni.
Kern István képviselő
Véleménye szerint bele kellene írni a klimatikus gyógyhelyet.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Köszöni az észrevételt, kiegészíti a módosítással.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.

13/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2020-as időszakra vonatkozó
önkormányzati gazdasági programot a módosítási javaslattal kiegészítve a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
folyamatos

•

Az általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/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 Vas Megyei Kormányhivatal megküldte az iskolai körzethatárokat, melyre február 15-ig
véleményt kell nyilvánítani a képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
14/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által
2016/17-os tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a
melléklet
szerint támogatja.
Felelős:
Határidő:

•

Szél Józsefné polgármester
2016. február 15.

Közös fenntartású orvosi rendelő fejlesztési célú pályázat benyújtásához tulajdonosi
hozzájárulás
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester

Az előterjesztést mindenki megkapta. Kőszegszerdahely a háziorvosi rendelő felújítására TOP
pályázatot szeretne benyújtani, ehhez kéri a testület támogatását, valamint tulajdonosi
hozzájárulását.
Szabó Zoltán alpolgármester
A határozati javaslatban nem szerepel a támogatás összege.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Elviekben támogathatja a képviselő-testület önerő vállalása nélkül.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
15/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
•
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló,
Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzatainak osztatlan közös tulajdonában lévő 23/1

hrsz-ú ingatlanon lévő orvosi rendelő felújítására Kőszegszerdahely község Önkormányzatának
Képvisel ő -testülete a TOP Településfejlesztési program az egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése részprogram célterületre pályázatot nyújtson be támogatásra és a
felújítást valósítsa meg, amennyiben önerővel nem szükséges a településnek hozzájárulnia.
•

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kőszegszerdahely 23/1 hrsz. ingatlan
tulajdonosa, tulajdonosként hozzájárul, hogy Kőszegszerdahely község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kőszegszerdahely 23/1. hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban lévő orvosi
rendelő felújítását elvégezze TOP településfejlesztési program kertében nyújtott pályázati forrás
felhasználásával, amennyiben önerővel nem szükséges a településnek hozzájárulnia.

•
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

•

Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő időszaki lap 2016. évi megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester

Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a
megállapodás aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
16/2016.(II.15.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elrendeli a „Kőszeg és Vidéke” havonta megjelenő időszaki lap 100 p é l d á ny s z á m b a n
történő megrendelését 2016. évben.
2. Vállalja, hogy a száz példányszámú lap után példányonként 100 Ft, azaz egyszáz forint vételárat
fizet meg (amely az általános forgalmi adót is magában foglalja) a Kiadó – Jurisics- v
á
r
Művelődési Központ és Várszínház (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. képviseli: Pócza Zoltán felelős
kiadó, igazgató)részére a leszállítást követő 8 napon belül a 11747051-15574493 számú
költségvetési számlára átutalja.
3.Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
4. Felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az átutalásról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

•

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Egyebek

- Könyvtáros tiszteletdíjának megállapítása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester

Kéri a képviselő-testületet, hogy a könyvtáros tiszteletdíjáról döntsenek. A költségvetés
tárgyalásakor elhangzott, hogy 2016. január 1-től a könyvtáros tiszteletdíja havi 30.000,- Ft lenne,
ezzel kapcsolatban várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
17/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gajdánné Sebestyén Ibolya (9726 Velem, Cáki
u. 5.) részére a könyvtári feladatok ellátására 30.000,- Ft megbízási díjat állapit meg 2016. január 1.
naptól.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosításának elkészítése
ügyébe tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

- Bozsok községi Önkormányzat támogatása a bozsoki óvoda többletfinanszírozása miatt
Hozzászólások:
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Mint említette a költségvetés tárgyalásának napirendjében a bozsoki óvoda többletfinanszírozásának
ellentételezésére Bozsok községi Önkormányzat részére 1 mFt támogatás került beépítésre Velem községi
Önkormányzat költségvetésébe, ezt kellene a képviselő-testületnek megerősíteni határozatban.
Szél Józsefné polgármester
Meg kellene várni, hogy boldogulnak velük, majd utána szavaznak erről.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Bozsok többször kezdeményezte a hivatal közötti megállapodás módosítását, a költségek %-os arányának
módosítását, melyben nem történt változás. Véleménye szerint az óvodával kapcsolatban nem kellene
elzárkózni.
Rába Ákos képviselő
Várjuk meg a jövő szerdai megbeszélést és utána döntenek.
- Alpannónia plus pályázat

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Úgy tudja, hogy Bozsok nem vesz részt.

Dr. Zalán Gábor jegyző
De igen részt vesz, mert egy bozsoki vállalkozó (Banga László) kötelezettséget vállalt, hogy
megfinanszírozza a kiadásokat, mivel utófinanszírozott. Ha az utófinanszírozással gond van akkor a
vállalkozó átvállalja.
Szél Józsefné polgármester
Ülésről ülésig változtak az összegek. 3,5 évig megy a projekt. 4 éven belül valósulna meg a beruházás,
minden évben be kellene fizetni egy csomó pénzt. Nem javasolja, hogy csatlakozzanak az alpannónia plus
projekthez. A projektek sorrendjét a gesztor dönti el. Az ő tulajdonukba kerül a beruházás és nem tudni,
hogy hány év múlva kerül vissza, milyen összegen.
Ő nem javasolja a pályázathoz való csatlakozást, de várja a képviselők hozzászólását.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
18/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „alpannonia plus”projektben nem kíván
részt venni, forráshiány miatt.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

- A Vas Megyei Önkormányzat szervezésében TOP pályázatban való részvétel megtárgyalása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Ha a megyénél valami kiderül a TOP pályázatokkal kapcsolatban, akkor tájékoztatja a képviselőket. A
sétányt talán bele lehetne tenni a megyei pályázatba. Január 15-én voltak itt a megyétől és akkor volt szó a
vízfolyások rendbetételéről. Nem zavaró tényező, hogy kinek a tulajdonában van. Pontokat kell vinni,
Velemnek van esélye a természetes vízfolyások megvalósítására, mert 20 pontja van. Bozsoknak 15,
Kőszegszerdahelynek 10, Kőszegdoroszlónak 10, Cáknak nincs pontja.
Javasolja, hogy megyei koordinálással fogadják el. A patakot érintené, mert be van dőlve az oldala.
Kérdezi a képviselőket, mi legyen.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Várhatóan az idei évben is lehet igényelni 6,5 Ft támogatást az adósságkonszolidációban részt nem vett
településeknek. El kellene gondolkodni, mit szeretnének ebből az összegből megvalósítani.
Szél Józsefné polgármester
Még nem tudni, hogy mire lehet felhasználni.
Most kéri a képviselőket, hogy szavazzanak részt kívánnak-e venni a Vas Megyei Önkormányzat által
szervezett TOP pályázatban.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
19/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület. és Településfejlesztési Operatív

Programmal kapcsolatos előkészítés és projektmenedzseri feladatokkal a polgármesteri
nyilatkozatnak megfelelően a Vas Megyei Önkormányzat Hivatalát kívánja megbízni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

- Szeszfőzde ügye
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon a szeszfőzde bérlőjének 997.731,- Ft bérleti díj
tartozása áll fenn az önkormányzattal szemben.
Az ügyvédnő tájékoztatása alapján rendkívüli felmondással fel lehet mondani a bérlő bérleti szerződését.
Kéri, a képviselő-testületet, hogy szavazzanak a szeszfőzde bérlőjének bérleti szerződésének rendkívüli
felmondásáról.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
20/2016.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapította, hogy a 9726 Velem, Rákóczi u.
27. szám alatti Szeszfőzde bérlőjének a mai napon 997.731,- Ft tartozása áll fenn.
A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a bérleti díj
nemfizetése jogcímén rendkívüli felmondással a bérleti szerződést mondja fel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megvan a lomtalanítás időpontja. A Kőszegi Városüzemeltető és
Kommunális Szolgáltató Kft. április 4-én szállítja el a lomokat.
Javasolja, hogy az adó értesítőkkel együtt küldjék ki a lomtalanításról szóló tájékoztatást, a 2016. évi
rendezvénytervet, a koronaőrző emlékhely támogatói részére a köszönő levet, tájékoztatót a temető mellett
lévő parkolóba elhelyezett fagallyak darálásáról és Velemnek-Velemért támogatás folyószámla
számlaszámát.
Rába Ákos képviselő
Javasolja, egyeztessenek a tűzoltókkal, hogy az idei évben is szednek-e papírt meg vasat. Szerinte a
Rendőrséget is meg kellene kérni, hogy a lomtalanítás ideje alatt figyeljenek.
Szél Józsefné polgármester
Meg fogja kérdezni a tűzoltókat. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a koronaőrző emlékhely
látványterve készül. A Kút utca vízelvezetését és a korlátot meg kell csinálni, amit előírt a Közlekedési
Felügyelet március 31-ig, ennek a költségét az Önkormányzatnak kell fizetni, mivel a tervben nem
szerepelt.
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy hozzájárulnak-e ezen útszakasz kiméretéséhez a rendezési terv szerint.
Úgy kerül kimérésre az út, hogy a hegy felé szélesedik.

Kalauz Balázs képviselő
Véleménye szerint nem a kiméretés kerül sokba, hanem a megvalósítás, kérdezi van-e erre pénz.
Szél Józsefné polgármester
Ő már kitűzette a támfal miatt, de az nem jó, mert tudni kell, hogy a tulajdonosoknak mekkora területét
kell kisajátítani, a kisajátításhoz értékbecslést is kell készíttetni.
Kalauz Balázs képviselő
Kiméretik az utat és a karók meg eltűnnek. Hányszor kell kiméretni?

Dr. Zalán Gábor jegyző
Két lehetőség van.
- Az Önkormányzat kisajátítja a területet.
- Az Önkormányzat lejegyezteti a közforgalom elől el nem zárt magánutat. Ez esetben a tulajdonos
tulajdonában marad a terület, de ki van alakítva a rendezési terv alapján az út.
Rába Ákos képviselő
Az egész alapja a kiméretés.
Szél Józsefné polgármester
A koronaőrző emlékhely kialakítása nem fog pénzbe kerülni. A bányászok nem kérnek semmiért pénzt, ha
lesz földmunka az az 500 eFt-ból fog menni.
Kalauz Balázs képviselő
Nincs parkolási lehetőség ezt a látogatottság miatt mondja, elől van tér parkolni, de fönt a Gesztenyés utca
felől hogy lesz megoldva.
Szabó Zoltán alpolgármester
Parkolóhelyek is kialakításra kerülnek.
Kalauz Balázs képviselő
Ez nem fog pénzbe kerülni? Azt kétli.

Szél Józsefné polgármester
Megközelítéssel kapcsolatban elmondja, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól felhívták, hogy
ingyenes használatba akarják adni az ingatlant, semmi közelebbit nem tud még.
El kell dönteni, hogy milyen célra akarjuk használni. Ha meg kapnák jó lenne, mert akkor onnan fel is
lehetne menni a koronaőrző emlékhelyhez.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste a Nyugati Tükör szerkesztősége, hogy a havonta megjelenő
régiós magazinban Velem község részt kíván-e venni.
Várja a képviselők hozzászólását.

Kern István képviselő
Látta a lapot Bozsokról van bent cikk.
A képviselők nem támogatják.
Szél Józsefné polgármester
A könyvtárban lévő cserépkályha nagyon rossz állapotban van, meg kell keresni egy kályhást, mert így nem
lehet fűteni, ennek a költségét a közművelési érdekeltségnövelő támogatásból fogják finanszírozni.
Helytörténeti múzeumot hoznak létre, ez lehetne a Stirlingben, de javasolja, hogy a könyvtár maradjon a
régi helyén, hogy az orvosi rendelővel mi legyen, azt még nem tudják.
Kalauz Balázs képviselő
Úgy látja, nagyon lelkesen veszik, hogy visszakapják az ingatlant és tervezik, hogy mi hol legyen.
Szeretné megkérdezni, hogy ki tartja fent, aki annyira lelkes legalább gondolatban foglalkozott-e ezzel.
Szél Józsefné polgármester
Legutoljára, amikor az MMIK szervezte a gesztenye ünnepet egy nap közterület használatból 1,3 mFt-ot
vettek be. Biztos abban, hogy mi is be tudunk ennyit venni közterületből, ha megkapjuk. Tavaly volt
pályázat is tematikus táborokra, biztos, hogy fent tudják tartani, még a szállásértékesítés lehetősége is ott
van.
Kalauz Balázs képviselő
Átadjuk a Kft-nek, van ehhez a tevékenységhez végzettsége? A tematikus tábort nagyon jó ötletnek tartja,
de ki fogja ezt levezényelni, végzettség is kell hozzá, különböző engedélyeket is be kell beszerezni,
véleménye szerint szakképesítéssel rendelkező táborvezető szükséges. Ezekre a dolgokra csak fel szeretné
hívni a jelenlévők figyelmét.
Szél Józsefné polgármester
Már most jönnének ide, ha a miénk lenne, kereslet lenne rá.
Rába Ákos képviselő
Javasolja, nézzék meg az ingatlant mielőtt igent vagy nemet mondanak.
Kalauz Balázs képviselő
A falu véleményét tudja, hogy ők szeretnék, de mindenképpen meg kell nézni az ingatlant.
Szél Józsefné polgármester
Azt tudjuk, hogy a színpadot fel kell újítani. Mivel az Önkormányzatnak nincs helyszíne a rendezvények
megtartásához jó lenne, ha megkapnák az ingatlant.

