Szám: V/94-11/2017.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 18-án 7,45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Rába Ákos képviselő
Kern István képviselő

(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
(1 fő)
Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Szél Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kalauz
Balázs képviselő a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Javasolja,
hogy legyen egyebek napirendi pont is.
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat kiegészítéssel együtt.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Velem községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás ellátására beérkezett ajánlat elbírálása, az Önkormányzat nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, ártalommentes
elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI. 26) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
2. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:

1. Velem községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos
közszolgáltatás ellátására beérkezett ajánlat elbírálása, az Önkormányzat nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, ártalommentes
elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI. 26) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy terjessze elő a javaslatot.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A települési önkormányzat kötelező közszolgáltatásként gondoskodik a településen található
szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.
Ezen előírásoknak megfelelően Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lefolytatott beszerzési
eljárást követően a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére nézve 2014. július 01.
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napi hatállyal, három éves időtartamra közszolgáltatási szerződést kötött a Kőszegi Városüzemeltető és
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya
2017. június 30. napján lejár, önkormányzatunknak új közszolgáltatót kell kijelölnie.
Velem községi Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. április 12. napján tartott
Képviselő – testületi ülésén, 23/2017.(IV.12.) képviselő – testületi határozatával ajánlattételi felhívást
hagyott jóvá, továbbá határozatában ajánlattevőket jelölt meg.
Az ajánlattételi eljárás lefolytatásra került, melynek során a Florasca Környezetgazdálkodási Kft.
nyilatkozott arról, hogy ajánlatot nem tud tenni, mivel a jelenleg hatályos engedélye alapján begyűjtési
tevékenységet csak Győr-Moson-Sopron megye területén végezhet.
Egyetlen ajánlattevőként a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ajánlata
érkezett be. Az ajánlat a kiírás feltételeinek megfelelt. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális
Szolgáltató Kft. a közszolgáltatási díj mértékét az általa 2014. évben benyújtott díjkalkuláció
figyelembevételével határozta meg - nettó 3.497,-Ft/m3-mely az ajánlat 2. sz. mellékletében található.
Velem községi Önkormányzat Ör. 5.§-a tartalmazza a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit.
Az Ör. 5.§ (1) bekezdése a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 3 évben határozta meg. Ezt a bekezdést
a rendeletben módosítani szükséges, mert a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 2017. július 1 naptól
10 évre köti meg az önkormányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi előírások teljesítése érdekében, az ajánlattételi
felhívásra a nyertes ajánlattevő által - Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft
- beérkezett ajánlata alapján a jelen előterjesztéssel beterjesztett díjkalkulációt jóváhagyni, a
rendelettervezet elfogadni, a közszolgáltatási szerződést jóváhagyni és annak aláírására polgármester
asszonyt felhatalmazni szíveskedjék.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
50/2017.(V.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 23/2017. (IV.12.) képviselő–testületi határozatával
jóváhagyott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére
szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárásra tekintettel megállapítja és
elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.).
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) 2017. július 1.
napjától kezdődően 10 év határozott időtartamra, 2027. június 30. napjáig a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére a 1. melléklet szerinti tartalommal
közszolgáltatási szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szél Józsefné polgármester
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal megalkotta:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete
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a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes
elhelyezéséről szóló
12/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. /

2. Egyebek
Gesztenyenapokon fellépő együttesek fellépési díjai
Szél Józsefné polgármester
A május 10-én tartott testületi ülésen döntöttünk a 2017. október 7-8-án tartandó Velemi Gesztenyenapok
fellépőiről, ma még dönteni szükséges a Tarisznyások Együttes és a Szamóca bábszínház fellépéséről.
1. Tarisznyások Zenekar 85.000 Ft +Áfa díjért
2. Szamóca Színház 90.000 Ft + Áfa díjért
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
51/2017.(V.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi
Gesztenyenapok rendezvényre a Tarisznyások Zenekar fellépésének közvetítésével a Mistral 2001 Bt-t
(9700 Szombathely, Szürcsapó u. 10.) bízza meg 85.000,- Ft + Áfa áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
52/2017.(V.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi
Gesztenyenapok rendezvényre a Szamóca Színház fellépésének közvetítésével a Mistral 2001 Bt-t (9700
Szombathely, Szürcsapó u. 10.) bízza meg 90.000,- Ft + Áfa áron.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszerződés megkötésére és aláírására.

Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal
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