Szám: V/50-8/2019.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 26-án 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Balogh Enikő Éva képviselő
Katona Viktor képviselő
Kern István képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Németh Melinda kirendeltség-vezető

(5 fő)

(1 fő)

Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
Szél Józsefné polgármester
A meghívót és előterjesztést kiküldtük. Aki egyetért, az emelje fel a kezét.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
2. Egyebek

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
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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 1. napirendi pontot.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület!
A Vas Megyei Kormányhivatal az önkormányzati választások előtt felülvizsgálta az önkormányzatok
szervezeti és működési szabályzatait. A felülvizsgálat során megállapította, hogy az SzMSz 50. § (2)
bekezdése lényegében megismétli a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. § (3)
bekezdését, amely nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek. A Vas
Megyei Kormányhivatal az Önkormányzat SzMSz-ében a képviselő-testület átruházott hatásköreinek
felsorolását vizsgálta, melyben megállapította, hogy az Önkormányzati SzMSz-ének 3. melléklet 10. pontja
alapján a polgármester átruházott hatáskörben „dönt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben
meghatározott közútkezelői ügyekben” és hatályban van Velem községi Önkormányzat Képviselőtestületének a közútkezelői feladatok és hatáskörök átruházásáról szóló 7/2013.(IV.18.) számú
önkormányzati rendelete is tartalmaz hatáskört átruházó rendelkezéseket. Az Mötv. 53.§ (1) bekezdés b)
pontjára tekintettel az SzMSz-nek kell tartalmaznia az egyértelmű, konkrét hatáskör átruházást. Tekintettel
erre a Vas Megyei Kormányhivatal javaslattal élt és kezdeményezte, hogy a képviselő-testület 2019.július
15-ig tűzze napirendjére, tárgyalja meg a közútkezelői hatáskörök átruházása SzMSz-ben történő
szabályozásának, valamint a párhuzamos rendeleti szabályozás megszüntetésének kérdését. Időközben a
Képviselő-testület 2019. április 29-i ülésen döntött, melynek értelmében 2019. július 1-től a házi
segítségnyújtást és a szociális étkeztetést a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó által fenntartott
Sartoris Szeretetszolgálat látja el. Az ehhez kapcsolódó pénzügyi feladatok miatt kettő kormányzati
funkcióval – 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán,107052 Házi segítségnyújtás – ki kell egészíteni
az SZMSZ 2. § (2) bekezdésében rögzített ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti
besorolását. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék.
Köszönöm szépen.
Szél Józsefné polgármester
Van valakinek kérdése az 1. napirendi ponttal kapcsolatban? Kérem, hogy módosítsuk a rendeletet, az
előterjesztésnek megfelelően.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
rendeletet:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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2. Egyebek

I.

Velem Vid Kft. 2018. évi mikrogazdálkodási egyszerűsített éves beszámolója

/Beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztattalak már róla benneteket, hogy a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottsága Pünkösd szombatján
tudott összeülni, az ülésen a Felügyelő Bizottság megvitatta és elfogadta a Kft. mikrogazdálkodási
egyszerűsített éves beszámolóját.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
44/2019.(VI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete a Velem Vid Kft. 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

II.

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Barangolás a Megyei Értékek mentén projekt

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy volt egyeztetésen a Megyén, és a Barangolás Megyei Értékek mentén projekthez
kapcsolódóan a pályázati felhívásban módosítás történt, ahogy a megye tájékoztatott az alábbiak szerint:
„A pályázati felhívás 56. oldal II. pontjában kerül kifejtésre - A 200 millió Ft elszámolható összköltséget
meg nem haladó projektek esetében százalékos átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok
esetében: - a projekt előkészítés az 5%-ról 4,2%-ra csökken, mint elszámolható költség. A projektben
4,9%-os arányban került tervezésre. Ez Velem községi Önkormányzat esetében 1.120.000.- Ft el nem
számolható költséget eredményez és ennyi önerőt generált az előkészítési szakaszban a lefolytatott
tervezési eljárásban kötött vállalkozói szerződésben rögzített kötelezettségvállalás alapján.” Kérem a
testületet, hogy döntsön az 1.120.000,- Ft-os önerőről.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
45/2019.(VI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete 120.000 Ft-ot a tartalék terhére átcsoportosít a
beruházási kiadásokra.
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2. Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete a beruházások között feladat átcsoportosítást hajt
végre. A képviselő-testület a Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése feladatról 1.000.000,- Ft-ot
átcsoportosít a Barangolás projekt önerő feladatra.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
46/2019.(VI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul a Barangolás a Megyei Értéke mentén
projekt a TOP-1.2.1-16 pályázattal kapcsolatosan a módosult felhívás alapján 1.120.000,- Ft önerőt biztosít
a beruházási kiadások terhére.
Felelős:
Határidő:

III.

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések meghozatala

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatosan módosítanunk kellene a 26/2019.(IV.29.)
testületi határozatunkat a dátumok tekintetében október 5-6, vagy október 12-13 napokra. A másik,
amiről döntenünk szükséges az a nagy fellépő. Már többször egyeztettünk erről az Apostol zenekar 1,2
millió + Áfa összeg. A Fonográf emlékzenekar 250.000,- Ft + Áfa összegért jönne. Kérem, hogy
szíveskedjetek dönteni ezekről a javaslatokról.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
47/2019.(VI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 26/2019.(IV.29.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
„A képviselő-testület a Velemi Gesztenyenapok rendezvény időpontját 2019. október 5-6 vagy 2019.
október 12-13. napokra tűzi ki, mely időpont a 2019. évi a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választás időpontjától függ.”
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Balogh Enikő Éva képviselő
Ő is támogatja az Apostol együttest.
A testület az Apostol együttest javasolja.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
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48/2019.(VI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. októberben megrendezésre kerülő Velemi
Gesztenyenapok rendezvényre az Apostol Zenekar fellépésének közvetítésével Mistral 2001 Bt-t (9700
Szombathely, Szürcsapó u. 10. képviseli: Gombás Endre) bízza meg 1.200.000,- Ft+ Áfa áron.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
49/2019.(VI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. októberben megrendezésre kerülő Velemi
Gesztenyenapok rendezvényre a Fonográf Emlékzenekar fellépésének közvetítésével Mistral 2001 Bt-t
(9700 Szombathely, Szürcsapó u. 10. képviseli: Gombás Endre) bízza meg 250.000,- Ft+ Áfa áron.
Felelős:
Határidő:

IV.

Szél Józsefné polgármester
azonnal

Szombathelyi Erdészeti Zrt. faszállítás

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a mai napig nem érkezett a Szombathelyi Erdészeti Zrt-től, de készítik a megállapodás
tervezetet. Ők két másik útvonalon is dolgoznak már úgy tudom, de ebben az évben még nem valósul
meg.
Kern István képviselő
Az útnak előtte is ramaty volt, mielőtt az erdészet ilyen mennyiségben kezdett volna szállítani. Régebben is
csaknem a fának a fele Velemen jött keresztül, de kárpótolja a falut mindezekért a károkért. A
megállapodást sem tartották be.
Katona Viktor képviselő
Megkerestek páran a főúttal kapcsolatban. A kész tényeket illő lenne látni, hogy hoztak olyan döntést
megyei, vagy kőszegi szinten, hogy itt jöjjön le az összes kamion. Az egész út, ami itt van a faluban le van
gyalulva. Teljesen mindegy, hogy mi mit mondunk, jöjjön le a kamion vagy ne, illetve idedob az erdészet
pár millió forintot, az is kevés, akkor is meg kell csináltatnunk az utat. Nekem is a harmadiknak is foltozni
kell. Nincsen járda a faluban, az óvodánál. A kőszegi hegy ki van már merítve ez a lényeg.
Szabó Zoltán alpolgármester
Csinálni kellene egy falugyűlést, jöjjön el az erdészet is. Ki kellene tiltani a faluból a kamionokat. Ha két
hét múlva szavazunk, addig is hozzák le a fát. Két brigád volt régebben, most tíz van. Kihasználnak
minket, ha nem állunk a sarkunkra. Két hét múlva szavazzunk arról, hogy tiltsuk ki a kamionokat. Én
megveszem a táblát. Irtják a fát, hogy le tudják termelni.
Szél Józsefné polgármester
Mondtam nekik, hogy határozni fog a testület erről, mert többször téma volt. Megmondom nekik, hogy
hozzák a megállapodás javaslatot rövid időn belül.

5

6

