Szám: V/2-13/2018.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 28-án 7,30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Kalauz Balázs képviselő
Rába Ákos képviselő

(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Dr. Abért Alíz jegyzői referens
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Molnár Emma igazgatási ügyintéző
(5 fő)
Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Dr. Abért Alíz jegyzői referenst,
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt
és a képviselő-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokkal.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
2. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtása
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Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
4. Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) elfogadása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
6. Egyebek
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő az 1.
napirendi pontot.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület.
Az önkormányzat 2018. I. félévi rendelet módosításának az előterjesztését ismertetném. A kiküldött
anyaghoz túl sok hozzáfűzni valóm nincs. A kötelező változások, az önkormányzat kapott többlet állami
támogatást bérkompenzáció formájában, illetve rendkívüli szociális tüzelő támogatást egy kormány
határozat alapján és a 2017. évi zárszámadás elfogadásával a megállapított pénzmaradvány módosítása
került átvezetésre az önkormányzat költségvetésén. Ha van kérdésetek, szívesen állok a rendelkezésetekre.
Köszönöm szépen.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e az 1. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta a következő
rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. /

2.

Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezető
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A 2. napirendi pont a gazdálkodásunk I. félévi teljesítéséről, kérem Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és
gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő az 2. napirendi pontot.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület.
Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásának előterjesztését ismertetném. Itt a módosított előirányzat
számok az előbb elfogadott rendelet módosításának a számaival egyeznek és ahhoz mérten a teljesítések
százalékos kimutatása. Látható, hogy az Önkormányzat az állami támogatásokat időarányosan megkapta, a
pénzmaradvány átvezetésre került, ez nem módosult még, teljesítésileg is ott van. A kiadási oldalon pedig a
bér és járulékai. Egy kicsit elmaradást mutatnak, azért mert a Gesztenyenapon itt is van tervezve bér
jellegű költség, illetve a dologi kiadásoknál is elmaradás van szintén, ha a Gesztenyenapnak a bevételi
oldalon ugyanennek a függvénye, a működési bevételeink elmaradnak az előirányzattól és a beruházási
oldalon pedig el kell mondani, hogy az a kőszeghegyaljai csapadékvíz-elvezetési projekt még nem indult el,
a közbeszerzés sem zajlott le, addig nem lehet nekiállni ezeknek a beruházásoknak. Kisebb beruházás és
felújítási kiadások történtek, amit a 4-es mellékletben részletezek, hogy mik voltak ezek. Ha kérdésetek
van, itt is szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm szépen.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e az 2. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
79/2018.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős:
Határidő:

3.

Szél Józsefné polgármester
azonnal

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Már többen érdeklődtek, az idén talán később jelent meg, de most megjelent. Kérdezem Edinától, hogy
előkészítettétek-e?
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Igen, előkészítettük. Augusztus 31-ig kell berögzíteni, csak kell a képviselő-testületi határozatszám és ott
előre közölték, hogy Velem vonatkozásában 48 m3-re igényelhetünk támogatást.
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Szél Józsefné polgármester
Tehát ez adott volt, erre nincs befolyásunk.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Tavaly is a szombathelyi erdészettől, ők adják azon az áron és csak olyantól lehet beszerezni, aki
engedéllyel rendelkezik. A fuvarköltség az, ami többletkiadása az Önkormányzatnak, de szociális
juttatásként ez adható. 2 m3 egy lakosra jutó, de maximum családonként 5 m3 a legtöbb rászorultsági
jogosultsággal rendelkezőknek.
Kalauz Balázs képviselő
Többlet mennyiséget szavaztunk meg annak idején, vagy többlet létszámot? Tehát a 2 m3 helyett 3-at, vagy
pedig több embernek is adtunk.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Kiegészítettük saját önerőből 800.000 forintért rendeltünk szociális tűzifát tavaly.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
80/2018.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett a
Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017.évi C. törvény 3. melléklet 1.9. pontja
szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerint a 48 m3 erdei keménylombos tűzifára 60.960,- Ft önerő
vállalással benyújtja pályázatát.
2. Velem községi Önkormányzat a pályázati kiírás 6. pontjában foglaltak szerint vállalja, hogy az
önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. /

4.

Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) elfogadása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
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Rátérünk a 4. napirendi pontra, a Helyi Esélyegyenlőségi Programra. Felkérem Molnár Emma igazgatási
ügyintézőt, hogy terjessze elő az 4. napirendi pontot.
Molnár Emma igazgatási ügyintéző
Tisztelt képviselő-testület. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról és a települési
önkormányzatoknak ötévente kell ellenőrizni ezt a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, időarányos
megvalósulását pedig 2 évente át kell tekinteni és ezt felül kell vizsgálni. A HEP-ben a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő
személyek, valamint gyermekek és idősek csoportjára kellett helyzetelemzést, illetőleg intézkedési tervet
készíteni. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-ban fogadta el az 5 évre, azaz a 20132018. időszakra vonatkozó első programját, ez pedig amit, most előterjesztünk a második generációs új
HEP készült el. A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a települési önkormányzat helyi köztisztviselői
készítették el partnereknek a bevonásával az egyes célcsoportokra való tekintettel.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a 4. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
81/2018.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés melléklete
szerinti formában és tartalommal a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a 2018-2023. időszakra vonatkozóan
elfogadja, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, és hogy az
önkormányzat a helyben szokásos módon tegye közzé, valamint küldje azt meg a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.
Felelős:
Határidő:
5.

Szél Józsefné polgármester
azonnal
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Minden évben, így az idei évben is részt veszünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatban. Szükséges dönteni a csatlakozási nyilatkozatról, hogy aláírhassa a polgármester
asszony az idei évben is.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
82/2018.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal
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6.

Egyebek
I.

A hivatali dolgozók támogatása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Megkaptátok az előterjesztést, a tavalyihoz hasonló, a közös hivatallal kötendő együttműködés
megállapodás tervezetet. Nem tudom, hogy mennyit jártok a hivatalba, mennyire van szem előtt, hogy
milyen sokat dolgoznak a gesztenyenappal, nem csak akkor, hanem már az előtte lévő hónapokban is.
Most már megkezdtük az árusoknak az értesítését, már valamennyi pénz is befolyt, úgy tűnik jelenleg, hogy
több árus lesz, mint tavaly. Majdnem minden régi jelentkezett, és újak is vannak. Velük többszöri
levelezés, nyilvántartás meg a pénzügynek is van vele dolga. Most nem részletezem, mert ez nem újdonság,
minden évben ugyanaz, legfeljebb a munka növekszik. Kérdezem tőletek, látjátok itt, hogy mennyit
javasoltak, hogy elfogadjátok-e ezt a javaslatot? Nem mi osztjuk el a pénzt, hanem az alapján, hogy ki
mennyire vett részt ebben a munkában, a jegyző úr osztja el a hivatali dolgozók között.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
83/2018.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Együttműködési megállapodást köt a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatallal a 2018.október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi Gesztenyenapok
rendezvénnyel kapcsolatos önálló feladatban való közreműködésre. A feladat ellentételezésére 950.000.Ft-ot biztosít a 2018.évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal
II.

Medicopter alapítvány

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Megkeresett bennünket a Medicopter alapítvány. Kérik, hogy támogassuk őket, eddig még soha nem
támogattuk, a Magyar Légimentő Kft.-t akarjuk-e támogatni? Ebben az évben a Kőszegi Mentőszolgálatot
támogattuk.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület nem javasolja a támogatást, így a
polgármester nem bocsátotta szavazásra a megkeresést.
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III.
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló
szabályzat módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Átadja a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm. 2013. január 1-től létrejött a Közös Önkormányzati Hivatal, elfogadásra került az ennek
megalapításáról szóló Megállapodás, illetve a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről
szóló
szabályzat
is
jóváhagyásra
került,
mindkettő
már
több
ízben
módosult.
A működési rendről szóló szabályzat tartalmazza többek között a Hivatal belső munkaszervezeti egységeit.
ez alapján a Hivatal a következő osztályokra, illetve irodákra tagolódik az ellátandó feladatok fajtái és
Jelenleg a Városüzemeltetési Osztály keretein belül működik a közterület-felügyelet. Vezetői tapasztalatok
alapján az a javaslat merült fel, hogy a közterület-felügyelet fenntartásával kapcsolatos feladatokat a
jövőben a Jegyzői Iroda keretein belül lássuk el, mivel mind a rendezvények kapcsán, mind a közterület
rendjének fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során azt tapasztaljuk, hogy a közterület-felügyelők
és a vezetők között közvetlenebb munkakapcsolatra van szükség. Véleményem szerint a közvetlen
irányítás
a
közterület-felügyelet
eredményességét,
hatékonyságát
fogja
növelni.
Fentiek alapján javaslom, hogy a közterület - felügyelet fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása 2018.
október 1. napjától a Városüzemeltetési Osztálytól a közvetlen vezetésem alatt álló Jegyzői Irodához
kerüljenek át.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
84/2018.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési
rendjéről szóló szabályzat módosítását 2018. október 1-i hatállyal jóváhagyja a melléklet szerinti
tartalommal.
Felelős: Szél Józsefné polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő: azonnal
IV.

Velemi Gesztenyenapok

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A legutóbbi ülést a közbeszerzés miatt kellett kiírni, mert ahhoz, hogy le tudják bonyolítani végre a
közbeszerzését a patak pályázatnak, amihez a pénz több, mint egy éve a számlánkon van. A tervezés már
lezárult, hogy elinduljon a beruházás, volt egy határidejük, amin belül meg kellett szavazni minden
testületnek. Ezt kihasználva, hogy ülés van, határozni kellett a műsortervről, amit nem tudom, hogy
mennyire ismertek. Az eredeti felállás van, nem változott azóta semmi, azt megkaptátok, fix lett a
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Holdviola, aki még akkor nem volt végleges. Papp Tibor konferanszé is lesz a színpadon. A nagy fellépők
szünetében fellépnek a Perenyeiek és a gencsi Bakafánt is.
Szabó Zoltán alpolgármester
Ők mikor lépnek fel?

Szél Józsefné polgármester
Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsünk a kőzúzalék megrendeléséről, hogy az utakat rendbe tudjuk
tenni. Valószínű, hogy 8 nyerges autónyi kőzúzalékra szükség lesz.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
85/2018.(VIII.28.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Kovács István (9512 Ostffyasszonyfa,
Kossuth u. 35.) vállalkozótól 2700ft + áfa/tonna egységáron a 251720/40 kőzúzalékot.
V.

Stirling-villa

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatom a testületet arról, hogy a Stirling-villából eddig bejött 1.130.500 forint természetesen számla
alapján ezektől a csoportoktól, ez nettó bevétel, pluszban még a 18% ÁFA. Két csoport jön még. Ez nem
üzleti célú értékesítés, ezért egy beszámoló készül, amit elég szigorúan majd ellenőrizni is fognak, mert a
karbantartásra és az üzemeltetésre fordított összeget, mint mosatás stb., ezzel ellentétbe kell állítani és nem
is maradhat fent haszon. Ezt a számítást még nem végeztem el, sok kiadás van, de biztosan fedezi, mert ha
jön még két csoport másfél millió forint nettó bevétel biztosan lesz. A gyalázatos állapotot, ami uralkodott,
meg kellett szüntetni az első csoport érkezése előtt, ezért is nem hirdettük még az idén a szálláshelyet.
Tágulási tartályt vettünk egyet, az már régóta lyukas volt, a két nagy bojlert fel kellett újíttatni. Ezek elég
nagy kiadások voltak. A katasztrófavédelem által kért dolgok is pénzbe kerültek, kellett csináltatni
villámvédelmi, villamossági biztonsági tanúsítványt. A vizet megvizsgáltattuk, az nem került sokba. Ezeket
mind teljesíteni kellett.
Kalauz Balázs képviselő
Nagyon örülünk a bevételnek, de mindenesetre én szeretném látni azt, hogy hova, mire ment a kiadás. Én
szeretném azt valamikor, amikor ez megszületik ez a beszámoló, én ezt mind szeretném látni.
VI.

Hősök-tornya villanyszerelése

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A Hősök tornyát ma kezdik a villanyszerelést, mert kilógnak a falból a vezetékek, életveszélyes. Két létrát
már vettünk, mert azok is életveszélyesek voltak.
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