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I.
NAPIREND ELŐTT
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester szeretettel köszönti a megjelenteket az együttes
képviselő-testületi ülésen. Külön köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Jagodics Istvánné
jegyzőkönyv-vezetőt, Velem község polgármesterét Szél Józsefnét, Velem község képviselő-testületét,
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Bozsok község képviselő-testületét. A lakossági érdeklődők körében Kőszegszerdahely község
polgármesterét Takács Pétert, a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Kőszegszerdahelyi
Kirendeltség aljegyző asszonyát Dr. Bende Katalint és az óvodás gyerekek szüleit akik megtisztelték a mai
ülést.

Megállapítja, hogy az ülésen Bozsok község részéről 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, Velem község
részéről az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az ülést megnyitja.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosításának elfogadása
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor jegyző
2. Döntés a tagóvodák működtetésének jövőbeni helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
3. Egyebek
Szél Józsefné velemi polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK:
1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosításának elfogadása
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor jegyző
2. Döntés a tagóvodák működtetésének jövőbeni helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
3. Egyebek
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. A K Ő SZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSÁNAK ELFOGADÁSA
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor jegyző
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt polgármester asszony, polgármester úr, tisztelt képviselő-testület.
Minden alapító okiratot módosítani kell. 2014. január 1-től a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló NGM rendelet alapján az államháztartási
számvitelbe bevezetésre kerültek a kormányzati funkciók, melyeken egy költségvetési szerv kiadásait és
bevételeit kell elszámolni. Korábban az alapító okiratokban az ellátott alaptevékenység szakfeladat rend
szerinti besorolását kellett feltüntetni, 2014. január 1-től pedig a kormányzati funkciók a kötelező elemei az
alapító okiratoknak.
A korábbi jogszabályváltozások lehetővé tették, hogy egy alapító okirat kiegészítéssel a törzskönyvi
nyilvántartáson a kormányzati funkciók átvezetésre kerültek, viszont a jogszabály megengedte, hogy az
alapító okiratokon ezt csak a soron következő egyéb adatok módosításakor kerüljön átvezetésre. Az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén alapító okirat egyéb ok miatti módosításra
2014. január 1-je óta nem volt szükség, így a kormányzati funkciók sem lettek feltüntetve az alapító
okiratokban.
2016. január 1-jei hatállyal viszont megjelent a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló NGM rendelet módosítása, mely kimondja, hogy a kormányzati
funkciók miatti változásokat 2016. március 1-ig át kell vezetni az alapító okiratokban.
2015. január 1-től az alapító és módosító okiratoknak kötött formája van, csak a kincstár által közzétett
formanyomtatványoknak megfelelő okiratokat fogadnak be a törzskönyvi nyilvántartásba, így a módosító
és alapító okiratokat már ezen előírásoknak megfelelően kell elkészíteni.
A törvényi előírásnak megfelelően készítették el a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal módosító
alapító okiratát, mely az előterjesztés mellékleteként szerepel.
Kéri a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjenek, elfogadást követően a kőszegi
képviselő-testületnek is jóvá kell hagyni.
Mivel a kormányzati funkciókat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló
szabályzat is tartalmazza, ezért szükséges annak módosítása is. Egyúttal átvezetésre kerül a Kőszegi
Szociális Gondozási Központ névváltozása is.
Kéri mindkét testületet, hogy szavazza meg és fogadja el a működési rendről szóló szabályzat módosítását
is.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Köszöni jegyző úr tájékoztatását.
Kérdezi, a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Szél Józsefné velemi polgármester
Szavazásra bocsátja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosítására vonatkozó
határozati javaslat elfogadását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
22/2016.(II.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának 1360-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint a 1360-2/2016. számú
egységes szerkezetben lévő Alapító Okiratát jóváhagyja.
Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2016. március 9.

Darabos Béla bozsoki polgármester
Szavazásra bocsátja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirat módosításának elfogadását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
19/2016.(II.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratának 1360-1/2016. számú Módosító Okiratát, valamint a 1360-2/2016. számú
egységes szerkezetben lévő Alapító Okiratát jóváhagyja.
Felelős a Magyar Államkincstár felé történő továbbításért: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: 2016. március 9.

Szél Józsefné velemi polgármester
Szavazásra bocsátja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat
módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
23/2016.(II.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi közös Önkormányzati Hivatal
működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2016. március 1-i hatállyal jóváhagyja a melléklet
szerinti tartalommal.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal
Darabos Béla bozsoki polgármester
Szavazásra bocsátja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat
módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
20/2016.(II.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
4

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi közös Önkormányzati Hivatal
működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2016. március 1-i hatállyal jóváhagyja a melléklet
szerinti tartalommal.
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal

2.

DÖNTÉS A TAGÓVODÁK MŰKÖDTETÉSÉNEK JÖVŐBENI HELYZETÉRŐL
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Rátérnének a tagóvodák működtetésének jövőbeni helyzetére. Nagyon kényes téma, ha nem is tudnak
döntést hozni, megpróbálnak közös álláspontot kialakítani. Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Azért kérte az Újvárosi Óvoda vezetőjét és a tagóvoda vezetőket, hogy a mai ülésen vegyenek részt, mert
szakmailag ők tudják mindkét óvoda helyzetét.
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 működéshez. Mindkét óvoda rendelkezik engedéllyel
és tárgyi feltétellel az egycsoportos óvoda működéséhez. Ugyan olyan személyi feltétel kell a 13 gyerekhez,
mint a 30-hoz.
Kőszegdoroszló a Társulási Tanácsülésen bejelentette, hogy szeretné, ha a lukácsházi körzethez tartozna
már 2016. évtől. Itt kezdődött el a lavina. Elmondták, hogy ilyenkor már nem lehet ilyen döntést hozni. A
két település nem járult hozzá a megállapodás módosításához. A két település döntése szükséges ahhoz,
hogy melyik településen maradjon meg az óvoda.
Ha a mai ülésen nem lesz döntés, akkor marad mindkét óvoda és a 4 településnek kell fizetni a
hozzájárulást.
A két település már elfogadta a költségvetést, közel 9 millió Ft-ot kell hozzátenni az 5 településnek, ha
marad mindkét óvoda, a mostani állapot szerint 2017-től Kőszegdoroszló nem fog részt venni, mert kilép
a társulásból, ez nem jelenti azt, hogy Kőszegdoroszló a gyerekeket átvinné Lukácsházára, továbbra is itt
járna, de a normatíván felüli részt a 4 településnek kell vállalni. A többi település nem kívánja a beíratási
körzetet változtatni, Cák és Kőszegszerdahely marad és be kell vállalni a két óvoda fenntartását. El kell
gondolkodni a költségvetési helyzetet ismerve, hogy tudják-e finanszírozni.
Azért hívta el az ülésre az óvodavezetőket, mert a beíratásokig döntést kell hozni, marad-e a két óvoda
vagy egy lesz. Az a gyermek, akit egyszer felvettek az óvodába, nem kell évről évre beíratni ő járhat végig.
Körzet határon kívüli gyerekek, ha járnak és be vannak íratva, őket nem lehet kitenni. Azokat a gyerekeket
lehet felvenni, akik augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
Azért ülnek most itt, hogy a két település eldöntse, valamelyik településen egy egycsoportos óvoda
működjön, vagy nem lesz kompromisszum és marad minden úgy ahogy eddig volt, megmarad a két
óvoda.
Ha egy óvoda maradna és nem kellene hozzájárulást fizetni, akkor lehet Kőszegdoroszló is maradna.
Kőszegdoroszlónak jelenleg 400 eFt-ot kell fizetni gyermekenként a bozsoki óvodához, Lukácsházán 100
eFt-ot kellene fizetni, takarékossági szempontból érthető Kőszegdoroszló döntése.
Abban az esetben, ha valamelyik óvoda megszűnne, az létszámcsökkentéssel és létszám leépítéssel járna.
Senkinek sem az a célja, hogy bárki az utcára kerüljön. Úgy tudja, hogy lesz nyugdíjazás, de addig nem
menjenek el ebbe az irányba, amíg nem tudják a testületek álláspontját.
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Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatásul elmondja, hogy megnézték a velemi óvodát, véleménye szerint mindkét óvoda alkalmas
egycsoportos óvoda kialakítására, még többre is. Akár mennyire is fáj nehéz eldönteni, hogy melyik
óvodát zárják be.
Köszöni a pénzügyi kimutatást, száraz tényeket közöl, ha téved kéri a kollégákat javítsák ki. Ha a
finanszírozást nézi Bozsok mellett szólnak az adatok. A létszám azonos, előzőleg Velemben volt gond.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
15 fő oktatási létszámmal számoltak. Véleménye szerint 2018-ra fog kiegyenlítődni a létszám. Az óvodák
alapterületét tekintve mindkét óvodában adva van minden. Kéri a testületeket, hogy hideg fejjel gondolják
át, ha nem is tudnak döntésre jutni, akkor majd van javaslata, elő fogja hozni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Egyeztettek mindkét polgármesterrel és előjött, hogy még találtak gyereket, itt van a tagóvoda vezetője be
tudják azonosítani a gyerekeket, mert mindenki ismer mindenkit. Meg kell nézni a létszámot, ha
egycsoportos óvoda lenne, akkor beleférnének-e a 30 főbe, mert ha nem akkor már nem indítható az egy
egycsoportos óvoda, ha 35 fő akkor már csoportot kell bontani. Abból kell kiindulni, hogy 2016.
szeptembertől 30 főbe beleférnek-e.
Rába Ákos velemi képviselő
A velemi képviselő-testület február 22-én megtekintette a bozsoki és a velemi óvodát. Mindkét
óvodavezetővel történt beszélgetés és az óvodák műszaki állapotának, valamint tárgyi, személyi
feltételeinek megismerése után, mindezeket figyelembe véve Velem község képviselő-testülete egyhangúan
úgy döntött, hogy továbbra is működtetni kívánja a velemi óvodát.
A velemi óvodavezető tájékoztatása szerint 2016. szeptember 1-én a gyermek létszám 20 fő lesz az
óvodában. Továbbá tudomásukra jutott, hogy még két család tervezi, hogy gyermekeiket a velemi óvodába
íratják, így a létszám már 22 fő lesz. A velemi óvoda épülete és udvara meglátásuk szerint kiválóan
alkalmas nagyobb létszámú vagy több csoport létesítésére.
A képviselő-testület tovább kívánja működtetni a velemi óvodát, de ez véleményük szerint nem feltétlenül
kell, hogy együtt járjon a bozsoki óvoda bezárásával. A testület továbbra is támogatja a bozsoki óvoda
működtetését azonban a saját óvodájának fenntartásának előreláthatólag növekvő költségei, valamint a
2015-ös évben elmaradt önkormányzati bevételek miatt (gesztenyenapok) sajnos a továbbiakban Velem
község nem tud anyagilag hozzájárulni a bozsoki óvoda működéséhez.
Szél Józsefné velemi polgármester
Sok a kisgyerek, lehet hogy nem lesz meg a létszám de a következő évben biztos meglesz. Kérdezi mit
csinálnak, ha újra kell mindkét óvoda. Az idén is születik 3 baba. Az nem úgy van, hogy most bezárjuk és
1-2 év múlva kinyitjuk. Kőszegdoroszló az idén finanszírozza, Kőszegszerdahely, Cák nem lép ki a
társulásból akkor ők is velünk vannak.
Kern István velemi képviselő
8 éven keresztül az intézményvezető szerint 2 csoportosként működött a velemi óvoda, amikor a bozsoki
óvodában kevés volt a gyerek. A szülőkkel is beszélve arra a következtetésre jutottak, ha valamelyik
megszűnne akkor a 30 fő kijönne, de nem biztos, hogy Velemből Bozsokra hoznák a szülők a gyerekeket,
vagy éppen Bozsokról Velembe.
Úgy látja, ha valamelyik óvoda megszűnne, akkor sem oldaná meg a problémát. Véleménye szerint 2 év
múlva ugyanez a probléma jön elő. Ugyan az lesz, mint a Kőszegszerdahelyi iskolával, eleve a szülő
máshova fogja vinni a gyereket, nem tudni az állam szociálpolitikai intézkedését.
Darabos Béla bozsoki polgármester
El kell dönteni, hogy egy egycsoportos óvoda legyen, vagy maradjon minden a régiben. Egyébként
szeretné megkérdezni Velem képviselő-testületét, hogy fenntartják-e azt a szándékukat, hogy
6

csatlakoznának a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, ez fennáll-e, mert akkor ezt is vizsgálni
kell.
Szél Józsefné velemi polgármester
Nem volt ilyenről szó, csak pletyka volt, eszükbe sem jutott ilyen. A velemi óvodába járó gyerekek szülei
nem vinnék át Lukácsházára a gyerekeket.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Felkínálták azt a lehetőséget, hogy Kőszegszerdahelyen legyen óvoda.
Szél Józsefné velemi polgármester
Igen tudja.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Átadja a szót az Újvárosi Óvoda intézmény-vezetőjének Regéné Kenyeri Ágotának.
Regéné Kenyeri Ágota Újvárosi Óvoda intézmény-vezető
Tisztelt képviselő-testület, jegyző úr tájékoztatott arról, hogy ma milyen fórumra kell készülnünk. Ő is
végiggondolta az intézmények és kollégák közötti viszonyt. A csatlakozástól kezdve a mai napig jó
munkakapcsolatban és egyetértésben dolgoztak. Olyan helyzetbe került, mint a szülők, átgondolta a
tárgyi, személyi feltételeket és arra jutott, hogy igazából mindkét helyen ugyan azok az érvek vannak. Az
épületek jó állapotban vannak, nyilván van különbség, de a személyi feltételek ugyan azok. Ami benne is
felmerült, ha egycsoportos lenne a létszám leépítéssel járna. Tudomása szerint 2018 évben lesz
nyugdíjazás, 3 óvónő lesz aki 40 éves munkaviszonnyal kíván elmenni. El kell gondolkodni, hogy az idei
évben nem lenne kedvező váltani. A kolléganők szakmailag jól felkészültek, nehéz lenne a döntés.
Megnézte a köznevelési törvényt a szülőknek szabad választásuk van, oda viheti ahol biztonságban éri a
gyerekét. A törvény 89 §-a előírja ahol 8 gyerek van a településen ott óvoda működtethető. Mindkét
óvodában 9 helyi gyerek van, a létszámok azonosak. Most van a beiskolázás, Bozsokon 1 fővel több lesz,
mert különös bánásmódot igénylő gyerek is lesz és az 2 főt tesz ki.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot 5 testületi ülésen tárgyalják és ott döntsenek.
Takács Péter Kőszegszerdahely község polgármestere
Elnézést kér, de igazából ő nem akart megszólalni, de elmondja, hogy a három település úgy döntött, hogy
döntse el a két település. Javaslata az, hogy várjanak egy évet, egy évig maradjon mindkettő és meglátják a
létszám alakulását.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Lehet, hogy Kőszegdoroszló kilépése lavinát indít el. A társulás minden feladathoz külön kapott
támogatást, most mindent megszüntettek és a szociális intézménynél van egy feladatra több normatíva.
Kőszeg polgármestere azt javasolta, ha a Szociális Központnál jelentkezne, többlet normatíva az
visszahozná, kiegyenlítené. Ha a társulásból kilép egy tag, akkor egyetlen településnek sem ennyi lesz a
hozzájárulása.
Az átszervezésre vonatkozó döntést május 31-ig kell meghozni a testületnek. A társulásból július 1-ig van
lehetőség kilépni. Ha netán olyan döntés születne, hogy egy óvoda marad, ugyan Kőszegdoroszló
testülete már eldöntötte, hogy kilép a társulásból, de lehet, hogy így meggondolná magát.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Köszöni jegyző úr kiegészítését.
A település költségvetése nem bírja ki azt, ha a társulás megszűnik, de véleménye szerint másé sem.
Kalauz Balázs velemi képviselő
Ha egy egycsoportos lesz, akkor lehet, hogy a szülők elviszik a gyereket Kőszegre, véleménye szerint a
lemorzsolódás 10 % lesz .
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Darabos Béla bozsoki polgármester
Az ő javaslata is az, hogy egy évvel tolják el a döntést és akkor nem hívják össze az 5 testületet.
Dr. Bende Katalin Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző
Mérlegelni kellene, hogy nem Kőszegdoroszló indította el a lavinát a Társulásból való kilépéssel, hanem a
két település, mert nem engedték meg a körzet módosítását, így fele gyerek idejár, fele meg Lukácsházára.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Javasolja zárják le a vitát és egy évvel tolják el a döntést.
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Szél Józsefné velemi polgármester
Kéri Velem község képviselő-testületét, szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
24/2016.(II.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda Velemi tagóvodáját a
2016/2017-es tanévben továbbra is működtetni kívánja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
Kéri Bozsok község képviselő-testületét, szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
21/2016.(II.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda Bozsoki tagóvodáját a
2016/2017-es tanévben továbbra is működtetni kívánja.
Felelős:
Határidő:

3.

Darabos Béla polgármester
azonnal

EGYEBEK

Hozzászólások:
Szél Józsefné velemi polgármester
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségétől megkeresés érkezett a Velemi
alkotóház ingyenes használatba adásával kapcsolatban. A polgármester ismertette a levél tartalmát.
Az ingyenes használatba adásra a megállapodás előkészítéséhez a képviselő-testület döntésére van szükség.
A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kérdezi a képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e a
javaslattal, ha igen kéri szavazzanak.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
25/2016.(II.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem 572 hrsz-ú, természetben 9726 Velem,
Rákóczi u. 96. szám alatti kivett kultúrház megnevezésű ingyenes használatba adásra vonatkozó
megállapodás kérdéseire az alábbiak szerint határoz:
1. A meglévő élő szerződéseknél (ételfelvonó karbantartási szerződés – Schindler Hungária Kft.,
ételfelvonó biztonságtechnikai szerződés – ÉMI – TÜV SÜD Kft., tűzjelző rendszer
karbantartási megbízási szerződés – SIBA HUNGÁRIA Biztonsági és Szolgáltató Kft.,
tűzvédelmi és munkavédelmi szerződés – Fyrex Bt.) az Önkormányzat nem kíván belépni
szerződő félként, hanem saját partnereivel kíván szerződést kötni.
2. Az ingatlanban lévő Ráduly Frigyesné jelenlegi bérlővel az Önkormányzat a bérleti
jogviszonyt meg kívánja újítani.
3. Az ingatlanban tevékenykedő gondnok önkormányzati állományba történő átvétele nem
oldható meg.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
A képviselő-testület az előző ülésen kinyilvánította részvételi szándékát az alpannonia plus projektre
vonatkozóan. Az Írottkő Natúrpark megküldte a paramétereket, melyeknek szerepelni kell a képviselőtestületi határozatban.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

22/2016.(II.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Interreg V-A AusztriaMagyarország Együttműködési Program keretében „alpannonia plus” címen pályázatot
nyújt be.
Bozsok községi Önkormányzat önálló partnerként vesz részt a projektben.
2.

Bozsok községi Önkormányzat nyilatkozik, hogy a saját fejlesztések megvalósításához
szükséges 5 %-os pénzügyi hozzájárulás - 762.600,- Ft (2.460 euro) rendelkezésre áll.

3.

Bozsok községi Önkormányzat vállaljat, hogy az Írottkő Natúrpark Egyesület arányos,
Önkormányzatra eső önerejét 247.690,- Ft-ot (799 euro) – nyertes pályázat esetén
rendelkezésre bocsátja.

4.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás, a szükséges pályázati dokumentumok, nyilatkozatok és
tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

Felelős :
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző
Félbe maradt egy döntés a költségvetésnél, Velem 1 millió Ft támogatása a bozsoki óvoda többlet
fenntartási költségeinek kompenzálására.
Szél Józsefné velemi polgármester
Hétfőn ezt is megbeszélték, hogy most nem tudnak támogatást adni bozsoknak.

Darabos Béla bozsoki polgármester
Tavaly is ugyan erről volt szó, nézzék meg a költségvetés Bozsok több finanszírozást fizet mint Velem.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző
Ha mindkét település megnézi, láthatja, hogy Bozsok többet tesz hozzá, mint az egész óvodának a
hozzájárulása.
Kern István velemi képviselő
Mikor Velem volt ilyen helyzetben, akkor Bozsok támogatta.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Annak idején ők is támogatták.
Szél Józsefné velemi polgármester
Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy támogatják-e Bozsok 1 millió Ft támogatását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen, 1 nem
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
26/2016.(II.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozsok község Önkormányzata részére az
Újvárosi Óvoda bozsoki tagóvoda többlet fenntartási költségeinek kompenzálására a 2016. évben
nem tud támogatást nyújtani.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő:
azonnal
Darabos Béla bozsoki polgármester
Kéri a képviselőket szavazzanak, elfogadják-e Velem község képviselő-testületének döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
23/2016.(II.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel ő -testülete tudomásul veszi Velem községi
Önkormányzat képviselő-testületének döntését, hogy a 2016 évben az Újvárosi Óvoda bozsoki
tagóvoda többlet fenntartási költségeinek kompenzálására nem nyújt támogatást.
Felelős: Darabos Béla polgármester
Határidő:
azonnal
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Darabos Béla bozsoki polgármester
Van még egy téma, ami Velemet is érintené. Született egy megállapodás a két Önkormányzat között a
Velemi Kirendeltség fenntartási költségének %-os megosztására. Tavaly februárban kezdeményezték a
megállapodás módosítását, de Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete akkor elvetette, most
ismételten felveti. Az érvényben lévő megállapodás alapján Bozsok 43 %-ban, Velem 57 %-ban fizeti a
fenntartási költséget. Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete a %-os megosztást úgy tartaná
reálisnak, ha a fenntartási költségek 40 %-át Bozsok finanszírozná, a maradék 60 %-ot pedig Velem.
Véleményük szerint a Velemiek jobban ki vannak szolgálva, mint a Bozsokiak, ha a feladatokat, testületi
üléseket és a határozatokat megnézzük látható, hogy Velem ügyei jobban leterheli a Hivatalt, mint Bozsok.
Várja a hozzászólásokat.
Kalauz Balázs velemi képviselő
Számszerűen mekkora összegről lenne szó.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Pontosan nem tudja megmondani, erre nem készült fel, de hozzávetőlegesen nem nagy összegről van szó,
körülbelül 200-250 eFt-ról.
Rába Ákos velemi képviselő
Nem nagy összegről van szó, április hónapban úgyis lesz ülés, javasolja akkor térjenek rá vissza, arra
lesznek kész számok is.
Szél Józsefné velemi polgármester
A soron következő nyilvános testületi ülésen tárgyalni fognak a kérdésről és természetesen 2016. január 1.
hatállyal fogják megállapítani. A pénzügyes kolléganő arra elkészíti a pontos számításokat.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Rendben van, de nem szeretné, ha a velemi képviselő-testület megváltoztatná az álláspontját.
Szél Józsefné velemi polgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
27/2016.(II.24.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Kirendeltség fenntartási költségének
%-os megosztására vonatkozó megállapodás módosításáról az összegek ismertében a soron
következő ülésen dönt.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő:
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
11

24/2016.(II.24.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel ő -testülete tudomásul veszi Velem községi
Önkormányzat képviselő-testületének döntését, arra vonatkozóan, hogy a Velemi Kirendeltség
fenntartási költségének %-os megosztására vonatkozó megállapodás módosításáról az összegek
ismertében a soron következő ülésen dönt.
Felelős: Darabos Béla polgármester
Határidő: azonnal
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