Szám: V/94-18/2017.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 11-én 7,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi
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:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
(1 fő)
Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Szél Józsefné polgármester köszönti a hivatal dolgozóit és a képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. Javasolja,
hogy vegyék fel napirendi pontnak a gördülő fejlesztési terv elfogadását 2. napirendnek, 3. napirendnek az
egyebek pontot.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezem, hogy a napirendi pontokkal így egyetértetek –e?
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat a kiegészített napirendi ponttal.
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Döntés a Velem 572 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó „Barangolás a Megyei Értékek
mentén” című projektben való konzorciumi részvételről
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
2. Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
3. Egyebek

Az ülést megnyitja.

II.
Napirendek tárgyalása:
1. Döntés a Velem 572 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó „Barangolás a Megyei Értékek
mentén” című projektben való konzorciumi részvételről
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Szél Józsefné polgármester
A hét elején szóltak nekem a megyéről, köszönöm, hogy eljöttetek a rendkívüli testületi ülésre. A Területés Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra a ’Megyei szinten kiemelt turisztikai
desztinációk konzorciumban benyújtandó elkülönített forrásra a Vas Megyei Önkormányzat konzorcium
vezetésével támogatási kérelem kerül beadásra BARANGOLÁS a Megyei Értékek mentén címmel. A
támogatási kérelem célterülete a Kőszegi kiemelt turisztikai desztinációból Gencsapáti – Lukácsháza – Cák
és Velem települések. A támogatási kérelem egy kulturális vonzerőn alapuló térségi hálózat, tematikus
útvonal kialakítását célozza meg. Velem Község területén az Alkotóház és a Szent Vid-kápolna környezete
kerül fejlesztésre. A projekt tervezett összköltsége 160.000.000.- FT 100% támogatási intenzitással. A
támogatási kérelem benyújtásához konzorciumi szerződés aláírása szükséges.
Az előkészítés és a tervezés is náluk folyik. A földszinten biztos, hogy lesz felújítás.
Rába Ákos képviselő
Tudjátok, hogy mit kell felújítani? Úgy szavaztátok meg, hogy tudjátok, hogy milyen állapotban van ugye?
Kern István képviselő
Nincs annyira rossz állapotban.
Kalauz Balázs képviselő
Ki lesz a gesztor? Ki lesz a kivitelező?
Szél Józsefné polgármester
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Még nem lehet tudni. Még a tervezés folyamata van.
Kalauz Balázs képviselő
Mi vagy ki dönti el, hogy ki mennyi pénzt fog kapni a pályázatra?
Szél Józsefné polgármester
A megye dönti el, ők bírálják el a pályázatot.
Kalauz Balázs képviselő
A személyes kapcsolattartás a legfontosabb.
Rába Ákos képviselő
Nem vizsgáltuk meg alaposan a kérdést, nem jártuk körül, hogy mennyit kell fizetnünk a villanyra, a gázra
és egyéb költségekre, ha összejön, akkor nagy szerencsénk lesz ezzel a pályázattal. Így jártunk a Mancivillával és a Kossuth L. u. 8-al is. Ki döntötte el egyébként, hogy ki kell vágni a fákat?
Szél Józsefné polgármester
A fűtésrekonstrukció a pályázati pénzből megvalósul. A gesztenyenapokon is lesz bevételünk. A fák lapos
gyökerűek voltak és veszélyeztették a szomszédos ingatlant.
Rába Ákos képviselő
Megalakult-e már a Velem Vid Kft felügyelőbizottsága?
Szél Józsefné polgármester
Még nem hívták össze.
Rába Ákos képviselő
Nagyon sokszor elmondtam, évek óta mondom, hogy belógnak a fák. Miért nem csináljuk meg? Jelzi,
hogy az önkormányzati utakra belógnak a fák a Guba, Kossuth, Erdő, Gesztenyés utcában.
Szél Józsefné polgármester
Bármelyitek írhat nekem pár sort és intézkedni fogunk.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
71/2017.(VIII.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Velem községi Önkormányzat
-

nyújtson be konzorciumi partnerként támogatási kérelmet a „TOP-1.2.1-16 Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretén belül
BARANGOLÁS a Megyei Értékek mentén címmel, mely turisztikai fejlesztés tartalmazza a
Velemi Alkotóház és a Szent Vid-kápolna környezetének fejlesztését.

-

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges Konzorciumi
megállapodást aláírja.

Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

2. Vasivíz Zrt. gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Németh Melinda kirendeltség-vezető
A gördülő fejlesztési tervet – bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés
esetében – az ellátásért felelős, azaz az Önkormányzat készíti el és nyújtja be minden év szeptember 30-ig
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. A VASIVÍZ Zrt., mint üzemeltető elkészítette
az általa javasolt gördülő fejlesztési tervet a képviselő testületek elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. A
terv Hivatalhoz történő benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia.
A VASIVÍZ ZRt. ugyanakkor – az eljárási díj csökkentése miatt – vállalja, hogy a testületek által elfogadott
terveket összegyűjti és együttesen nyújtja be a Hivatalhoz. tulajdonában lévő akár bel- akár külterületen
található közterület használatának szabályait, másrészt bevételhez is juthat a használat ellenértékeként.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fejlesztési tervek elfogadásáról szóló határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
72/2017.(VIII.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg.
18-10-100607) által elkészített „Gördülő fejlesztési terv a 2018-2032 időszakra Felújítások és
pótlások összefoglaló táblázata, valamint a Beruházások összefoglaló táblázata-Ivóvíz ágazat”
című dokumentumokat a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10100607) a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és a teljes hatósági
eljárásban képviselje Bozsok községi önkormányzatot.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
3. Egyebek
Velem községi Önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának elfogadása/Előterjesztés a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy szükséges elfogadni a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
73/2017.(VIII.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velem községi Önkormányzat a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő Partnerségi
Egyeztetés Szabályzatát” jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
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