Szám: V/50-3/2019.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. január 22-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
9726 Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Balogh Enikő képviselő
Kern István képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Reményi Istvánné HVB elnök

(4 fő)

(3 fő)

Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, 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. Balogh Enikő Éva önkormányzati képviselő eskütétele
2. Köztisztviselők bérkompenzációjára kiírt pályázat benyújtása (Az előterjesztést később
küldjük.)
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
3. Vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
4. Egyebek

II.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Balogh Enikő Éva önkormányzati képviselő eskütétele
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Kalauz Balázs képviselő 2018. december 31. napjával lemondott
mandátumáról.
Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke
Szeretettel köszönt mindenkit. Az új képviselő belépésével kapcsolatban az alábbiakról szeretne
tájékoztatást adni.
A Helyi Választási Bizottság összehívására a kiesett képviselő mandátumának betöltése miatt került sor,
tekintettel arra, hogy Kalauz Balázs képviselő írásban benyújtotta lemondását, és képviselő megbízatásáról
2018. december 31. napjával lemondott.
Kalauz Balázs 2015. május 21. napján az ún. kislistáról (egyéni listáról) 74 szavazattal került a képviselőtestületbe, miután Bíró László képviselői megbízatása összeférhetetlenség miatt 2015. május 13. napjával
megszűnt.
A megüresedett helyre a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.
A HVB tagjai egyértelműen megállapították, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítettek alapján 69
szavazattal Balogh Enikő Éva képviselő-jelölt kapta a következő legtöbb szavazatot, így ő töltheti be a
megüresedett képviselői helyet. A HVB 1/2019. (I.10.) határozata alapján Balogh Enikő Éva 2019. január
10. napjától kezdődően Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja.
Kéri, hogy minden megjelent szíveskedjen felállni, a megválasztott képviselő tagja pedig, a törvény által
előírt eskü szövegét teszi.
„Én, Balogh Enikő Éva becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Velem fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke
Köszöni az esküt és felkéri a képviselőt, hogy fáradjon ki az esküokmány aláírására.
A képviselő az eskütétel után aláírta az erről szóló esküokmányt.
Szél Józsefné polgármester
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását.

2

2. Köztisztviselők bérkompenzációjára kiírt pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A 2. napirendi pont előterjesztéséhez átadja a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző:
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület.
Amikor az illetménykiegészítéses rendeletet elfogadta a képviselő-testület immár évről-évre, akkor már
jeleztük, hogy 11 éve nem volt béremelés a köztisztviselői szektorban. Ígéretet kaptunk az államtól a
tavalyi évben, hogy 11 milliárd forintot különít el. Mi azt hittük, hogy egységes lesz, tehát, hogy valamennyi
köztisztviselő, aki önkormányzati hivatalnál dolgozik egységes béremelésben részesül, de pályázati
rendszer lett, méghozzá kétlépcsős pályázat. Egyrészt, ahol a törvényben rögzített 38.650 törvény
illetményalapot nem emelték feljebb, mint 10%-kal, ez nálunk most 42.500, de ha 42.515 forint lett volna,
akkor nem pályázhat az önkormányzat ilyen támogatásra, tehát így az első szűrőn átment a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal. A másik szűrő pedig az adóerő képesség, ami 20.000 forint alatt van és 38.000
forintig viszont sávosan kap az önkormányzat. Tehát, aki 20.000 forint alatti az a maximumra jogosult, ez
azt jelenti, hogy 800.000 forint/fő/év támogatásra, tehát a maximális pályázati támogatásra vagyunk
jogosultak. 14-én délután jelent meg az elektronikus magyar államkincstár rendszerén ez a pályázat, azzal,
hogy 25-e a benyújtási határidő, de már csak azok az önkormányzatok kapták meg a pályázati felhívást,
akik átestek ezen a szűrőn. 28 millió forintot kapunk 11 hónapra, nyilván ez az első év, és azért 11
hónapra, mert a decemberi kifizetés, az mindig a következő évet terheli. Tehát a költségvetés mindig úgy
áll össze, a mostani polgármesteri hivatal személyi bérének a költségvetése, hogy a 2018. decemberig és
2019. januártól novemberig. Ez a pályázat 2019. januártól él, tehát ezt a 11 hónapot finanszírozza, és 28
millió 064 ezer forintot jelent ez a támogatásként. Ez annyit tesz, hogy vállalni kell a pályázati kiírásban
foglaltakat, tehát módosítani kell az illetménykiegészítéses rendeletet és 46.380-ra kell felemelni az
illetményalapot, tehát egy 20 %-os emelést tartalmaz, és ez alapján kell a köztisztviselőket besorolni.
Féltem egy kicsit a számoktól, de szerencsére kijön a 28 millió forintból a béremelés. Ha így maradna,
akkor elégedett lennék. Most egy évre ennyire pályázhatunk, de ha innen vissza kell állni, akkor az azért
egy jelentős bércsökkenés lesz mindenkinek, de hát reméljük, ha egyszer lehetőség volt erre, akkor talán ez
a 11 milliárd a rendes nagy költségvetésbe be fog épülni jövő évben is és nem pályázati rendszer lesz.
Kern István képviselő:
Hogyha jól értem, úgy van, hogy akkor azt a 35 főt finanszírozzák, de végül is mindenki részesül belőle.
Dr. Zalán Gábor jegyző:
Így van.
Kern István képviselő:
Tehát, akkor az nincsen korlátozva.

Dr. Zalán Gábor jegyző:
Az a lényege, hogy, mivel illetménykiegészítéses rendeletről van szó, ezért minden dolgozó részesül belőle.
Tehát, ha nekem 100 dolgozóm lenne, azt is az emelt illetményalappal kell beszorozni, csak akkor a
különbözetet az önkormányzatnak hozzá kell tenni. Megmondom őszintén, hogy még mindig nagy a
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bérfeszültség. A középfokú végzetteknél hiába emelem meg 46.380-ra az illetményalapot és a plusz 20 %os illetménykiegészítéssel sem érik el a garantált bérminimumot. Tavaly sem érték el, idén sem. Tavaly
181.000 volt a garantált bérminimum, most meg 195.000. Tehát a középfokú végzetteimnek azt kell
mondanom, hogy ha harminc lenne az illetményalap, akkor is 195.000 bruttójuk van, meg 46.380-al is
ugyanennyi, 40 év munkaviszonnyal sem nem éri el a 195.000-et.
Kern István képviselő:
Én is néztem ilyen kimutatást, teljesen összetorlódott a bértábla. Tehát aki 20 éve ott dolgozik,ugyanannyit
kap, mint egy pályakezdő.
Dr. Zalán Gábor jegyző:
Nem, aki 40 éve ott dolgozik, az kevesebbet kap, mint a pályakezdő. 195.000 forint mind a kettőnek a
bruttó bére és a garantált bérminimumos törvény, egy külön törvény úgy szól, hogy a garantált
bérminimum, az az illetménykiegészítést tartalmazza, az illetménypótlékot nem. A köztisztviselőknél van
egy nyelvpótlék, idegen nyelvtudási pótlék, ami alanyi jogon jár, a német, orosz, kínai, angol, francia
megvan, az az alapilletménynek, ha felsőfokúja van és írásbeli, szóbeli, akkor 100%, tehát kap egy 46.000
forintos pluszt, ha középfokúja van, akkor 60%, ha alapfokúja, akkor pedig 30%. Ma nem tudtok olyan
fiatalt elmondani, aki kijön középiskolából és ne rendelkezne nyelvvizsgával. Azért gondoltunk arra, hogy
nem pályázati rendszer lesz, hanem rendezik a bértáblát, a szorzószámokat, de hát ennek is örülünk.
Kern István képviselő:
Ilyenkor a közös önkormányzati hivatalt nézik, tehát az számít egy egységnek?
Dr. Zalán Gábor jegyző:
Igen, így van. Mivel három önkormányzat tartja fenn a hivatalt, ezért kell mind a háromnak a döntése
hozzá, úgyhogy ma délután lesz Bozsokon és csütörtökön meg mivel két bizottság lesz, rendes bizottsági
hetünk van Kőszegen, akkor a kettő között fél 2-kor lesz egy rendkívüli, mert péntek a beadási határidő.
Kérném ennek az előterjesztésnek a támogatását. Köszönöm.
Szél Józsefné polgármester
Kéri a Tisztelt Képviselő-testültet, hogy a határozati javaslatról és a rendelet-tervezetről dönteni
szíveskedjenek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
1/2019. (I.22.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.12. pontja szerinti kiegyenlítő bérrendezési
alaptámogatásra a pályázatot Kőszeg Város Önkormányzata, mint székhelytelepülés benyújtsa, egyben
vállalja az illetményalap 46.380 forintban történő megállapítását 2019. évre.
Határidő: 2019. január 25.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 9/2018. (XI. 6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
3. Vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Szél Józsefné polgármester
Velem község Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IX. 26.)
önkormányzati rendelete értelmében jelenleg egy, kötelezően létrehozandó, állandó bizottság működik, a
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság. A bizottság 3 fő képviselőből áll. A bizottság
elnökének a Képviselő-testület Kalauz Balázs képviselőt választotta, tagjainak Kern István és Szabó Zoltán
képviselőket. Mivel Kalauz Balázs önkormányzati képviselő 2018. december 31. nappal lemondott, így
szükséges a bizottság élére új elnök megválasztása. Kérem a Képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot a
bizottsági elnök személyére.
A képviselő-testület Balogh Enikő képviselőt javasolja a bizottság elnökének.
Balogh Enikő Éva képviselő
Érintettséget jelent be, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból való
kizárás kérdésében.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2019.(I.22.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Enikő Éva érintettség miatt tett bejelentését
tudomásul veszi és a Vagyonnyilatkozatot nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztásával
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
3/2019.(I.22.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottság
elnökének: Balogh Enikő Éva képviselőt,
választja meg.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal
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4. Egyebek
I. Iskolai körzethatárokról döntés
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Szél Józsefné polgármester
A Vas Megyei Kormányhivatal elkészítette a 2019/20. tanévre vonatkozóan a Vas megyei általános iskolai
körzethatárok tervezetét (melléklet), melyet megküldtek önkormányzatunk részére is, és kérték, hogy a
tervezettel kapcsolatosan 2019. február 15-ig véleményt kell nyilvánítani. A nemzeti köznevelésről szóló
törvény alapján a kormányhivatalnak az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az
érdekelt települési önkormányzatok véleményét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztés mellékletében szereplő iskolai körzethatárok tervezetéről alakítsa ki véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
4/2019.(I.22.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2019/20-as
tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

II. Tájékoztatás

Szél Józsefné polgármester
- Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Bálint József faszobrász
részére a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta. Gratulálunk neki, megérdemelten kapta ezt a
kitüntetést.
- A Kossuth u. 8. szám alatti ingatlant Gesztenyés Vendégház néven szálláshelyként kívánjuk üzemeltetni.
Szeretném, ha mielőbb meg tudnánk nyitni. A megnyitáshoz még szükséges kiadások fedezete 2018. évről
a költségvetésünkben rendelkezésre áll.
- Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy 2018. szeptember 17-i jegyzőkönyvben az én általam
elmondott tájékoztatásban véletlenül elírás történt. A Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatosan a a
86/2018.(IX.17.) határozatunkkal a Velemi gesztenyenapok rendezvény lebonyolításában való részvételhez
a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 300.000,- Ft , azaz háromszázezer forint vissza nem
térítendő támogatást biztosítottunk „megállapodást kötnénk velük 50.000,- Ft + 50.000 Ft világítás
összegben” helyesen megállapodást kötnénk velük 250.000,- Ft + 50.000 Ft világítás összegben. Elnézést
kérünk, valószínűleg elírás történt és egyikünk sem vette észre.
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