Szám: V/74-22/2016.

Készült: 2 példányban
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 14-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h.
Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető
(4 fő)
Meghívott: Biró László Velem Vid Kft. ügyvezető igazgató

(1 fő)

Lakossági érdeklődő: 0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltségvezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, Jagodics Istvánné
jegyzőkönyv-vezetőt, Biró Lászlót a Velem Vid Kft. ügyvezető igazgatóját 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.
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Velem Vid Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (szóban)
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
2. Velem Község Környezetvédelméért Alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

3. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:

1. Velem Vid Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala (szóban)
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Biró László június 9-én megkereste azzal, hogy kéri munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését a hónap végén, így az időarányos szabadságát is ki tudja venni. Ez azt jelenti, hogy a Kft.
vezetéséért bért nem fog kapni. A Kft. vezetését megbízási jogviszonyban látná el július 1-től, amiért nem
kapna bért.
Kérdezi a képviselőket, mit szólnak hozzá.
Mivel az önkormányzattól nem kap megbízást a Kft., így a fizetését nem tudja kigazdálkodni.
Kérdezi a képviselőket, hogy egyetértenek-e a közös megegyezés megszüntetéssel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot
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63/2016.(VI.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Biró László 9726 Velem Jókai u. 10 szám
alatti lakos 2015. április 16. napján létrejött munkaszerződését a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. tv. 87 § (1) bekezdés a.) pontja alapján a határozott időre szóló jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetését 2016. június 30. napjával.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Megbízási jogviszonyban látja el a Kft. vezetésével kapcsolatos teendőket 2016. július 1-től.
Rába Ákos képviselő
Milyen feltételekkel.
Kalauz Balázs képviselő
És meddig.
Szél Józsefné polgármester
Nem szeretné, ha máról holnapra megszűnne a Kft. Örül, hogy ezt így elvállalja Biró László. Majd
meglátják, hogy mennyi megbízást kap, ezt a megoldást ő ajánlotta fel, hogy a következőkben társadalmi
munkában látná el az ügyvezetést. Megbízni ugyanúgy lehet a Kft-t feladatokkal, mint eddig.
Rába Ákos képviselő
Ha az Önkormányzat megbízza a Kft-t a megbízásban biztos szerepelni fog munkadíj.
Biró László ügyvezető
A Kft. megmarad, csak az ő munkaviszonya fog megszűnni. Kaphat megbízást, végezhet alkalmi munkát,
vállalkozóként foglalkoztathatja magát. Ha kap megbízást munkavégzésre a számlában leszámlázhat
munkadíjat is. Az ügyvédnő azt mondta, hogy ezt így lehet csinálni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Véleménye szerint ez összeférhetetlen. Az ügyvédnő, ha azt mondta, akkor ő biztos tudja. De mivel ő a
Kft. ügyvezető igazgatója, magának nem állíthat ki számlát.
Rába Ákos képviselő
Maradhat Biró László a Kft. ügyvezetője, nem a személyével van a probléma.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nem Biró László személyével van a gond. Ha a Kft. megbízást kap, hogy bízza meg saját magát? Most
nem jár neki díjazás, de kiszámlázza és ő ír alá magának. Ő ebbe nem menne bele, és Biró Lászlót is óva
intené ettől. A saját maga munkabérét ő írja alá. Javasolná, ha nem az eddigi összegért, hanem kevesebb
megbízási díjért, mert az szerinte aggályos, ha nem vesz fel bért.
Ha az Önkormányzat megbízza, akkor saját maga állapítja meg a díját. Inkább döntsön a testület arról,
hogy a korábbihoz képest csökkentett bérért alkalmazza. Saját magának nem döntheti el, hogy mennyi a
munkabére.
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Szél Józsefné polgármester
Ha megbízza az Önkormányzat kőműves munkával és ő végzi el, akkor abból a megbízási díjból jár neki.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ő ügyvezetőként írja alá a számlát, ezért javasolta, hogy adjanak neki megbízási díjat.
Szél Józsefné polgármester
Minden bérnek van terhe, dupla a költsége.
Kalauz Balázs képviselő
Úgy érzi ez a Kft. lélegeztető gépen volt tartva, most pedig kómába esett. Ha elkezdjük, hogy lehet
megmenteni, lehet hozni faramuci megoldásokat. Valaki kitalálta az elmúlt 5 nap alatt, hogy lehet
megmenteni, ez véleménye szerint még inkább támadási felületet ad. Most kitaláltak egy másik csavart.
Most jöttek rá, hogy mennyibe kerül? Ha valami nem megy, ne erőltessük, teljesen felesleges. Javasolja
Kern István képviselő úrnak írja meg a Kft. nekrológját és felejtsük el a Kft-t.
Szél Józsefné polgármester
Nem akarjuk.
Rába Ákos képviselő
Egy családapát meddig hitegetünk, hogy tudunk neki munkát adni, tud belőle pénzt kivenni? December
31-ig egy pénze nem lesz az önkormányzatnak, nem tud megbízást adni. A gesztenyenapok, ha bejön,
akkor tudunk munkát adni, de ha nem jön be, akkor nem. Gondolkodjunk, jó ötletnek tartotta a Kft.
megalakítását, de túl nagyot akartunk, most eljutottunk oda, el kell ismerni, nem tudjuk fenntartani,
egyébként megjegyzi az ügyvezető lemondása megbízásra módosult.
Biró László ügyvezető
Az, hogy a családját, hogy tartja el az az ő dolga. A munkaviszonya megszűnik, nem vesz fel bért, de az
ügyvezetői tisztsége megmarad.
Rába Ákos képviselő
Kérdezi, mikor tud az Önkormányzat pénzt adni a Kft-nek?
Biró László ügyvezető
Ha munkát ad az Önkormányzat a Kft-nek, akkor azt elvégzi. Tudomása szerint 4 millió Ft törzstőkével
alapította meg az Önkormányzat a Kft-t, ami pénzt kapott azt munka fejébe kapta.
Rába Ákos képviselő
Ebben az évben nem tudnak munkát adni.
Kalauz Balázs képviselő
Legfeljebb a Kft. beperli az önkormányzatot, hogy nem fizet. Kern István képviselő azt mondta, hogy
nem szeretné megszüntetni a Kft-t. Kérdezi, hogy december 31-ig milyen munkát tud adni a Kft-nek?
Kern István képviselő
Például a könyvtár felújítását is ő végezné el. A gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatban szintén van,
amit a Kft. tudna ellátni. Maga az Önkormányzat teszi tönkre a Kft-t. Az Önkormányzat átadta
üzemeltetésre a Multicart, de mikor nagy javításra van szükség, nem a Kft-nek kellene viselni a költséget. A
bevétele elmegy a javításra ezt honorálni kellene az önkormányzatnak.
A Kft-re azért is szükség van, mert az Önkormányzat vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
Rába Ákos képviselő
Mire gondol képviselő úr. Ha a Kossuth u. 8. ingatlanra, ahhoz még sok pénz kell, hogy kiadható legyen.
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Szél Józsefné polgármester
Azért sem kellene megszüntetni, mert az alkotóházi pályázatnál is az szerepel, hogy a Kft. fogja
üzemeltetni. Több tényező is van, ami miatt nem kellene megszüntetni, meg kellene várni ezt az évet.
Kalauz Balázs képviselő
Ez már előre meg volt beszélve. Most megmondja, hogy 3-2 lesz a szavazás eredménye.
Szél Józsefné polgármester
Megkérdezi képviselő társát, szerinte ez törvénytelen?
Kalauz Balázs képviselő
Javasolja, hogy Kern István képviselő úr legyen a Kft. vezetője, mert ért a Multicarhoz és a
szálláskiadáshoz, ő a tökéletes személy.
Biró László ügyvezető
Nem ragaszkodik az ügyvezető igazgatói poszthoz. Nem szeretné a részmunkaidőben, csökkentett bérért
történő alkalmazását, sokkal jobb, ha simán meg van szüntetve a munkaviszonya, mintha felszámolás
lenne a vége.
Szél Józsefné polgármester
Megbízási szerződéssel látná el a továbbiakban az ügyvezetői tisztséget.
Biró László ügyvezető
Július 1-től nem vesz fel egy fillért sem azért, hogy a Kft. ügyvezetője.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Meg kellene határozni, hogy határozott, vagy határozatlan időre szóljon a megbízása, vagy esetleg legyen
december 31., és majd akkor visszatérnek rá, ezt Biró Lászlónak kell eldönteni, hogy melyiket válassza,
továbbá azt is, hogy 30, 60, vagy 90 napos legyen a felmondási idő.
Biró László ügyvezető
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kft. könyvelési díja 31.000,- Ft-ra csökkent, mivel kevés volt a
pénzforgalom. Bankszámla vezetési díjnak van költsége, ha nincs mozgás a számlán akkor is.
Összességében havi 40.000,- Ft költsége van a Kft-nek, ezzel számolni kell. A testületnek kell eldönteni,
mert egy év alatt ez közel 500.000,- Ft lesz.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Azt kellene eldönteni, hogy melyik formában vállalja az ügyvezetői tisztséget a továbbiakban.
Biró László ügyvezető
A testületnek kell eldönteni, hogy mi a szándéka, kell-e a Kft, nem tudja mi a testület elgondolása, ebben
az évben sok mindent nem lát.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Lehet akár december 31 is.
Szél Józsefné polgármester
Legyen határozatlan időre, 60 napos felmondással.
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Biró László ügyvezető
Elfogadja ezzel a feltétellel.
Rába Ákos képviselő
Név szerinti szavazást kér. És kéri a jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy szavazása nem a Kft. ügyvezető
személye ellen van.
Ezután Dr. Zalán Gábor egyenként szólítja a képviselő-testület tagjait, akik a következők szerint
szavaznak:
Szél Józsefné polgármester:
Szabó Zoltán alpolgármester:
Kalauz Balázs képviselő:
Kern István képviselő:
Rába Ákos képviselő:

igen
igen
nem
igen
nem

Dr. Zalán Gábor jegyző
Megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt, mert mind az 5 képviselő leadta a szavazatát, továbbá a
szavazás eredményes volt, mert 3 igen, 2 nem szavazat hangzott el, azaz minősített többséggel meghozott
döntéshozatal történt.
Szél Józsefné polgármester
Kihirdeti a képviselő-testület határozatát:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem szavazattal meghozta a következő
határozatot:
64/2016.(VI.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt Biró László 9726
Velem Jókai u. 10. szám alatti lakossal a Velem Vid Kft. ügyvezetői tisztség ellátására 2016.
július 1. napjától, határozatlan időre, díjazás nélkül.
A képviselő-testület a felmondási időt 60 napban határozza meg.
2.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szél Józsefné polgármestert, hogy
Bakkné Dr. Gaál Éva ügyvéd bevonásával intézkedjen, hogy a változások átvezetése a
Cégbíróságon bejegyzésre kerüljön.
3.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető személyére vonatkozó
megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

/A név szerinti szavazás eredményét hitelesen tanúsító névjegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. Velem Község Környezetvédelméért Alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A kuratóriumi tagok létszáma 5 főre fog csökkenni. Dr.
Aradi Mária elnök, Dr. Lányi Péter és Rába Ákos kuratóriumi tagok lemondtak tisztségükről.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot
65/2016.(VI.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velem Község Környezetvédelméért
Alapítvány alapítója elfogadja Dr. Aradi Mária kuratóriumi elnök, Dr. Lányi Péter kuratóriumi tag
és Rába Ákos kuratóriumi tag lemondását.
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velem Község Környezetvédelméért
Alapítvány alapítója úgy rendelkezik, hogy a kuratórium elnökének határozatlan időre Pálffy
György 9726 Velem Petőfi u. 4. szám alatti lakost megválasztja.
3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velem Község Környezetvédelméért
Alapítvány alapítója úgy rendelkezik, hogy az alapítvány ügyvezető szerve az alábbi 5 főből álljon:
Pálffy György kuratóriumi elnök
Mészáros Imre kuratóriumi tag
Geguss Zoltán kuratóriumi tag
Kalauz Balázs kuratóriumi tag
Szabó Zoltán kuratóriumi tag
4. A Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
alapítvány tisztségviselői vonatkozásában bekövetkezett változást a Szombathelyi Törvényszék
nyilvántartásába bejegyeztesse.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Kalauz Balázs képviselő
Javasolja, hogy a leköszönő tagoknak egy köszönő levelet írjanak. Véleménye szerint Dr. Lányi Péter az,
aki a legtöbbet tett és az a minimum, ha valaki elmegy, akkor illik megköszönni az eddig tett munkásságát,
de természetesen Dr. Aradi Mária is kapjon levelet.

3. Egyebek
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A gesztenyenapok pályázattal kapcsolatban pénteken hiánypótlás érkezett. Május 11-én a képviselő-testület
arról határozott, hogy a pályázathoz szükséges 30 % önerőt a képviselő-testület a 2016. évi
költségvetésében biztosítja, ezt a határozatot kell most módosítani, mivel 10 % önerő szükséges a
pályázathoz, nem 30 %. A 10 % önerő pénzügyi vonzata 800.000,- Ft.
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak a 49/2016.(V.11.) képviselő-testületi határozat módosításáról.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot
66/2016.(VI.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2016.(V.11.) képviselő-testületi határozat 2.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt, azaz 800.000,- Ft-ot az önkormányzat 2016.
évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Emlékezteti a képviselőket, hogy a konszolidációs pályázatról kell majd még dönteni, hogy mire fordítsák,
kéri a képviselőket gondolkodjanak rajt.
Tegnap megérkezett a földmérőtől a vázrajz, a Kossuth és a Gesztenyés utcára. Az érintett
ingatlantulajdonosokat majd meg kell keresni. 500.000,- Ft körüli összeget jelent mindkét utca rendezése.
Az I. világháborús emlékhely pályázatával kapcsolatban kéri Szabó Zoltán alpolgármestert, hogy nyújtson
segítséget a pályázatírónak.

/Dr. Zalán Gábor jegyző és Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 8,49 órakor
elhagyta az üléstermet/

Szél Józsefné polgármester
Az azonnali kaszálás miatt megkereste a Munkaügyi Központot, hogy Balázs Józsefet mikortól tudnák
felvenni közmunkásnak, ma fog rá választ kapni.
Kalauz Balázs képviselő
Tűzoltásra jó, de a falugondnoki pályázatot ki kellene írni.
Szél Józsefné polgármester
Majd rendes ülésen tárgyalnak róla. A pénzügyes kolléganő megmondja, hogy milyen pénzügyi keret áll
rendelkezésre.
Rába Ákos képviselő
A költségvetésbe be van tervezve egész évre a kommunális dolgozó bére.
Szél Józsefné polgármester
A posta pályázati anyagát átküldte a képviselőknek, gondolkodjanak, hogy az Önkormányzat tud-e
pályázni.
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