Szám: V/94-4/2017.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 13-án 13,30 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.
(3 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.
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NAPIRENDI PONTOK:
1.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

2.

A 2017-2020 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
h.

3.

Velem községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

4. Az Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
5. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
6. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének jóváhagyása
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
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 Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiadásainak főösszege
299 344eFt a bevételi főösszeggel egyezően. Az előző évek tapasztalatai alapján a betervezett költségbe
bele fognak férni. A Velemi Kirendeltség fenntartási költségét külön megállapodás alapján Bozsok
önkormányzata 40 %-kal, Velem önkormányzata 60 %-kal finanszírozza. A közös hivatal saját
bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezett kiadásaihoz Kőszeg Város Önkormányzata 116 600
eFt működési és 1 000 eFt fejlesztési támogatással, Velem községi Önkormányzat 4.433 eFt-tal, Bozsok
községi Önkormányzat 2 955 eFt-tal járul hozzá.
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.
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7/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: folyamatos

2. A 2017-2020 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 képviselő-testületnek 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.
8/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A §-a alapján a 2017-2020. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámai
elfogadja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

3. Velem községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/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
2017. évben az önkormányzati feladatellátás finanszírozási rendszere az előző évit követi, lényeges
változás a finanszírozási struktúrában nem várható. A működési saját bevételek az előző évi teljesítés
alapján tervezettek és a hatósági bevételek esetében további bővülés nem várható.
A működési bevételek között a helyi adó bevételek hangsúlyos részt képviselnek, a teljesített bevételek
alapján tervezett adóbevétel 6 510 E Ft, amely tartalmazza a gépjárműadók (1 020 E Ft), valamint a
kedvezmények, mentességek összegét is.
A működési kiadások tervezése: Az önkormányzat számára elsődleges cél az intézményrendszer és az
önkormányzat működőképességének megőrzése, a kiadások tervezésénél ezt az elvet vettük figyelembe. A
bevételek sajnos nem nyújtanak fedezetet az eddig teljesített kötelező és önként vállalt feladatokra, így új
feladatok vállalását, illetve támogatások nyújtását nem teszi lehetővé. A működési mérleg a kötelező és az
önként vállalt feladatokat is tartalmazza.
A működés mérlege 13 103 E Ft hiányt mutat. A hiányzó összegre fedezetet nyújt az előző év működési
maradványa. Az év közbeni váratlan események kezelésére 3 093 E Ft összegű tartalékot terveztünk. A
Gesztenyenapok elmúlt évek időjárási tapasztalata alapján a bevételek teljesülése esetén felhasználható
tartalékot képeztünk 3 632 E Ft összegben. Ebből az összegből csak a rendezvény zavartalan lebonyolítása
esetén lehetséges bármilyen feladatra átcsoportosítani. A pályázataink saját erejére 7 500 E Ft összegű
tartalékot terveztünk. Fontos szempont a fejlesztési bevételek és kiadások összhangja, mely a
tervezetben biztosított. A saját beruházások csak a bevételek teljesítése után indíthatók el. Ebben az
évben a fejlesztési bevételek között a GVOP hálózat értékesítéséből származó 10 582 E Ft rendkívüli és
egyszeri bevétel is szerepel. A 2016.évben elnyert adósságkonszolidációs támogatás 6 500 E Ft terhére
tervezett fejlesztési kiadások tervezésre kerültek. A rendkívüli felhalmozási bevételből a Kossuth utca 8.
befejező munkáira 3 500 E Ft-ot különítettünk el. A működtetése e nélkül nem biztosított. A Kossuth
utca- Kút utca pályázatból nem megvalósítható, de kötelezően előírt befejezési munkálataira 2 582 E Ft-ot
terveztünk. A Hősök tornya pályázatából nem tudjuk megvalósítani a torony felújítását így erre is 1 500 E
Ft-ot terveztünk. A koronaőrző hely befejezése is elengedhetetlen lenne, erre sajnos már nem maradt
elosztható bevétel, vonal alá került akár csak az Óvoda járdájához védőkorlát építése, amely az Erdészet
(2017.január 31-től a településen keresztül történik az erdészet által kitermelt fa lehozatala) miatt a
gyermekek és szüleik biztonságát veszélyezteti. Az utak állandó felújítást igényelnek, erre is kellene 1 000 E
Ft-ot költeni. A költségvetés egyensúlya csak szűkösen biztosítható továbbra is elengedhetetlen a takarékos
gazdálkodás a működésben és a fejlesztésben egyaránt.
Szabó Zoltán alpolgármester
Az óvoda pajta tetejét is rendbe kellene hozni.
Szél Józsefné polgármester
A ravatalozó tetőhéjazat cseréjére tudtak pályázni, így javasolja, hogy jövőre valósuljon meg az óvoda pajta
tetejének rendbehozatala.
Szél Józsefné polgármester
Most kéri a képviselőket, hogy szavazzanak Velem községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
elfogadásáról.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem
szavazattal megalkotta:
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
4. Az Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az írásos előterjesztést mindenki megkapta, javasolja, hogy a testület tárgyalja meg az előterjesztést.
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 még testületi ülést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.

9/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi munkatervét a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen

5. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése
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.
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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:

10/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által
2017/18-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a
melléklet szerint támogatja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

6. Egyebek
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

-

Védőnői ellátással kapcsolatos döntések meghozatala
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Szél Józsefné polgármester
2016. december 1. napján Kőszegszerdahelyen tartott polgármesteri megbeszélésen szóbeli megállapodás
született arra vonatkozóan, hogy 2017. április 1. napjától a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal
illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal közösen szeretnénk megszervezni a védőnői ellátást.
A gesztori feladatokat Kőszegszerdahely község látná el. A cél, hogy az ellátottak semmit ne vegyenek
észre a változásból, a védőnők a munkájukat zavartalanul tudják ellátni. A hegyaljai körzetben Bozsok és
Velem is részt vesz. Kőszeg Város támogatja javaslatunkat.
Ehhez három határozatot szükséges hozni. Az első határozati javaslat Velem községi Önkormányzat és
Kőszeg Város Önkormányzata között 2016. november 18-án a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás
részét képező védőnői ellátásra kötött feladat-ellátási szerződések módosítása. A módosítás a felmondási
idő csökkentésére irányulna úgy, hogy 1 hónapos felmondási idővel, hónap utolsó napjával legyen
lehetőség a szerződés felmondására.
A testületnek szükséges dönteni arról, hogy az Önkormányzat a védőnői ellátásra, illetve az iskolaegészségügyi ellátás részét képező védőnői ellátásra vonatkozó, Kőszeg Város Önkormányzatával kötött
feladat-ellátási szerződését 2017. március 31. napjával felmondja, valamint felhatalmazza a polgármestert a
testület a védőnői körzet működtetéséhez kapcsolódó gesztori megállapodás aláírására.
Fentiekre való tekintettel kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjenek.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
11/2017. (II.13.) Velem községi Önkományzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem községi Önkormányzat és Kőszeg Város
Önkormányzata között 2016. november 18-án a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező
védőnői ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja,
egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
12/2017. (II.13.) Velem községi Önkományzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem községi Önkormányzat és Kőszeg Város
Önkormányzata között 2016. november 18-án a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás részét képező
védőnői ellátásra kötött feladat-ellátási szerződését 2017. március 31. nappal felmondja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
13/2017. (II.13.) Velem községi Önkományzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a védőnői körzet működtetésével
kapcsolatos feladatokat 2017. április 1 naptól Kőszegszerdahely község Önkormányzata, mint székhely
település (gesztor) látja el. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint a
gesztori megállapodás aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
-

Irottkő Natúrparkért Egyesület tagdíj hozzájárulás

Szél Józsefné polgármester
Az Irottkő Natúrparkért Egyesület február 17-én tartja közgyűlését. A testületet tájékoztattam már arról,
hogy az Egyesület tagdíjemelést javasol. 2016 évben a tagdíj 160 Ft/fő + 5% IFA kiegészítést tartalmazott.
Velem a település létszáma után a 160 Ft/fő tagdíjat, azaz 138.370,- Ft-ot fizetett. A 2017 évre az Irottkő
Natúrparkért Egyesület a tagdíjat 180 Ft/fő az IFA kiegészítést 10%-ra kívánja emelni. Ez Velem
vonatkozásában 63.900,- Ft tagdíjat és 163.140 Ft IFA hozzájárulást jelentene.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
14/2017. (II.13.) Velem községi Önkományzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az emeléssel nem ért egyet és az Irottkő Natúrparkért

Egyesületet 2017. évben 140.000,- Ft tagdíjjal támogatja, amely hozzávetőleg megfelel az eddigi
kifizetett támogatásnak.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
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-

Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő időszaki lap 2017. évi megállapodásának elfogadása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő időszaki lap 2017. évi
megállapodásának aláírására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

15/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Elrendeli a „Kőszeg és Vidéke” havonta megjelenő időszaki lap 100 példányszámban történő
megrendelését 2017. 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-vár 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

Szél Józsefné polgármester
Kiosztásra került a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme, melyben 300.000,- Ft támogatást kérnek.
Javasolja, hogy a testület 120 ezer forinttal a működési költségekhez, 180 ezer forinttal pedig
eszközfejlesztéshez és a nyári tábor lebonyolításához biztosítson támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
16/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726 Velem,
Rákóczi utca 45/A)részére 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer 00/ 100 forint vissza nem térítendő pénzügyi
támogatást biztosít a 2017. január 1. – 2017. december 31-ig tartó időszak működési költségeihez.
Elszámolható költségek:
a) működési költségek (közüzemi költségek, irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin,
étkeztetés, szállás, stb.)
b) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzése)
c) tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)
d) bankköltségek
Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint
alaptevékenységre fordított.
A képviselő-testület a támogatás összegét 2017. évi költségvetésében a támogatási keret terhére
biztosítja.
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.
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Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2017. január 1. – 2017. december 31-ig tartó
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került.
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és
legkésőbb 2018. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
17/2017.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726 Velem,
Rákóczi utca 45/A)részére 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer 00/ 100 forint vissza nem térítendő
pénzügyi támogatást biztosít a 2017. január 1. – 2017. december 31-ig tartó időszak eszközfejlesztéséhez és
nyári táboroztatás lebonyolításának költségeihez.
Elszámolható költségek:
a) eszközfejlesztéshez
b) nyári táborozás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek
Költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint alaptevékenységre
fordított.
A képviselő-testület a támogatás összegét 2017. évi költségvetésében a támogatási keret terhére
biztosítja.
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2017. január 1. – 2017. december 31-ig tartó
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került.
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és
legkésőbb 2018. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal
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