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Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 23-án 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Bakos László
Szabó Zoltán
Kern István
Molnár Adrienn
Pálffy György Csaba

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor
Cserkutiné Stipsics Edina
Németh Melinda

jegyző
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
kirendeltség-vezető
(3 fő)

Meghívott:

0 fő

Lakossági érdeklődő: 2 fő
I.
NAPIREND ELŐTT

Bakos László polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi
és gazdálkodási osztályvezetőt, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat és a
lakossági érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes.
Dr. Zalán Gábor jegyző úr rendkívüli előterjesztésként 4. napirendi pontként a Velem községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítását
szíveskedjék felvenni a testület. Az előterjesztés oka, hogy önkormányzat részéről a lomtalanítással
összefüggésben megfogalmazódtak olyan indokolt módosítások, amelyek a Rendeletet érintik, ezért is
szükséges napirendként felvenni a rendelt módosítását.
Az ülést megnyitja.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat, kiegészítve egy napirendi ponttal.
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NAPIRENDI PONTOK:

1. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév)
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezető
2. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása
Előterjesztő: Bakos László polgármester
3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
és működési rendjéről szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
4. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
5. Egyebek
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév)
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Bakos László polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy az 1. napirendi pontot
ismertesse.

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr! Az Önkormányzat 2019.
negyedik negyedévi rendelet-módosításáról mondanék pár szót. 2019. évi költségvetési rendeletét 2019.
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februárjában fogadta el. A veszélyhelyzet feloldását követően most kerül sor a rendelet-módosításra.
Október és november között az önkormányzat kapott központosított támogatást, ez a 2. mellékletben
részletesen megtalálható. A kőszegszerdahelyi volt rendőrlakás értékesítése is megtörtént a IV.
negyedévben, ami a 2019. évre az önkormányzatnál 600 ezer forintos bevételt eredményezett, mint
várható felhalmozási bevétel is bekerült a rendelet-módosításba. Vis maior támogatás az elszámolás előtt
megérkezett az önkormányzat számlájára. A kiadások terén is történtek változások, az önkormányzati
választásokat követően bérnövekmény és járuléknövekmény történt ez az 1. mellékletben található, hiszen
a társadalmi megbízatású polgármester helyett főállásban látta el a polgármester a feladatát. A dologi
kiadások is emelkedtek. Az Önkormányzat tartalékáról is kellett átcsoportosítást végrehajtani, hogy ezek a
kiadások fedezete meglegyen. Összességében az előirányzat változások (I-II. pontok) 2 701 994 Ft-tal
növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 68 521 868 Ft – amelynek fedezete a
maradványból biztosított. Így kérném a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.
Köszönöm szépen.

Bakos László polgármester
Kéri a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a napirendi pont megvitatását követően 5 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

2. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása
Előterjesztő: Bakos László polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Bakos László polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy a 2. napirendi pontot
ismertesse.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! A zárszámadás előterjesztése a polgármester úr hatásköre, de
átadhatja ezt a jogot. Az önkormányzat 2019. évi teljesítéséről kell néhány szót mondani. Az, hogy mi
valósult meg a 2019. évben a mellékletekkel alá
A működési bevételek 75% alatt teljesült, itt volt az a Gesztenyenapos árbevétel tervezése, ami a végén
nem valósult meg. A felhalmozási bevételek is csak 43,90 % -on teljesültek. Összegezve az önkormányzat
2019.évi gazdálkodását a bevételek teljesülése 262 766 221 Ft volt, amely elegendő forrást biztosított a
kiadások teljesítéséhez (86 259 188 Ft).
Szívesen állok a rendelkezésetekre, ha kérdésetek van. Köszönöm szépen.
Bakos László polgármester
Kéri a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

3

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a napirendi pont megvitatását követően 5 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2020.(VI.24.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés teljesítéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás és
működési rendjéről szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Bakos László polgármester felkéri dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy a 3. napirendi pontot ismertesse.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki
2020. március 11. napjától. Ezért a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint a Velemi
kirendeltségen a személyes ügyfélfogadás 2020. március 16. napjától 2020. június 2. napjáig szün etelt. A
hivatali ügyintézés elektronikus, telefonos és postai úton minden ügytípusra kiterjedően folyamatosan
történt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez az ügyintézési mód pozitív változásokat eredményezett, az
ügyfelek kiszolgálása zökkenőmentesen történt. Sőt, egyes ügytípusoknál gyorsabbá vált az ügyintézés, az
ügyintézők több időt tudtak foglalkozni az érdemi ügyintézéssel. Ennek figyelembevételével 2020. június
2-tól az alábbiak szerint került visszaállításra az ügyfélfogadás: Hétfő: 13.00-15.30, szerda: 8.00-12.00 és
13.00-15.30 Ezt a visszaállított ügyfélfogadást szeretnénk véglegesíteni a veszélyhelyzet megszűnésével,
azzal, hogy a Velemi Kirendeltségen a hétfői jegyzői ügyfélfogadás délutánra tettük át. A változásokat át
kell vezetnünk a Megállapodásban, valamint a Hivatal működési rendjében is. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
Bakos László polgármester
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, kérdezem, hogy elfogadjátok-e a
harmadik napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
22/2020.(VI.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyja az 1.
melléklet szerinti tartalommal.
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem községi Önkormányzatának Kőszeg Város
Önkormányzattal és Bozsok községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja a 2. melléklet szerinti tartalommal. A
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képviselő-testület felhatalmazza Bakos László polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Bakos László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző.
Határidő: azonnal.

4. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Bakos László polgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 5. napirendi pontot ismertesse.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Velem községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2013. (XI.28.) (a továbbiakban: Rendelet) önkormányzati rendelete áttekintésre
került. Az önkormányzat részéről a lomtalanítással összefüggésben megfogalmazódtak olyan indokolt
módosítások, amelyek a Rendeletet érintik. A Rendelet ugyan szabályozza a közszolgáltató, valamint az
ingatlanhasználó jogait és kötelezettségeit, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevételének módját és feltételeit, azonban egyes esetekben pontosítás szükséges. A jogszabályban
meghatározottak szerint a közszolgáltató évi egy alkalommal köteles gondoskodni lomtalanítás
lebonyolításáról, amely a kialakult gyakorlat szerint közterületi házhon menő formában történik azzal,
hogy az ingatlanhasználók a közszolgáltató által előzetesen meghirdetett időpontokban helyezik ki
kizárólag a lomhulladékot, amelyet onnan mennyiségi korlát nélkül ingyenesen szállít el a szolgáltató. A
jövőbeni célunk annak elérése, hogy a házhoz menő lomtalanítás során az ingatlanhasználónak közvetlenül
a Közszolgáltató felé kelljen bejelentenie a lomtalanítás igényét és így előre leegyeztetett napon kerülne
elszállításra az ingatlanáról a lomhulladék. Ezt a javaslatot már a mostani módosítás során szerettük volna
elfogadtatni, azonban a Közszolgáltató arról tájékoztatott, hogy a hulladékgazdálkodás várhatóan idén
átalakításra kerül, illetve jogszabályi változások is várhatók.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a napirendi pont megvitatását követően 5 igen
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

5. Egyebek
I. Velem községi Önkormányzat pénzügyi helyzete
Hozzászólások:
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
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Készültem egy kisebb összefoglalóval, hogy az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete milyen képet
mutat. A bankszámlaegyenleg június 15-i állapot 175.387.346,- Ft ez csodálatos összegnek tűnik, de ebből
az Önkormányzat fizetési számláján összesen 251.900,- Ft-ja van. Az összes többi az projektek és
adószámlákhoz és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó számlái. Az esedékes számlák kiegyenlítésre kerültek,
a július-augusztusi kötelezettségei 125.038,- Ft. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési
kiadásainak támogatása még nem került átutalásra, ez 5.968.472,- Ft, valamint a felhalmozási kiadásokhoz
való hozzájárulást kell utalni. A Velemi Óvoda működési támogatása első negyedévre átutalásra került,
utalni kell még 2.287.137,- Ft-ot. Követelések a szeszfőzde bérleti díja 405.410,- Ft és a Kormányhivatal
bérleti díja 18.000,- Ft. A képviselők és az alpolgármester 2020. áprilistól októberig lemondtak a
tiszteletdíjukról, ami -3.167.293,- Ft előirányzat csökkenést jelent a személyi juttatásoknál, a járulékoknál 576.918,-Ft. A dologi kiadások előirányzata -877.890,- Ft-tal csökkent. Elindulna a csapadékvíz projekt a
nyertes céggel aláírásra került sor. 20 milliós különbség van a csapadékvizes pénz és a szerződésben lévő
pénz között. A projektben elvileg van rá pénz, de még írásos dokumentum nem érkezett róla. Van még
egy tartalék része a projektnek, így engedtük aláírni ezt a szerződést.
Bakos László polgármester
Elvileg megvan, de még dokumentum nincs róla. Várjuk a megye lépését erről.
Szabó Zoltán alpolgármester
Mi lesz a Velemi Gesztenyenapokkal? el kell dönteni egy hónapon belül.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nyilvánvaló, hogy a mostani szabályozás szerint a Gesztenyenapokat megtarthatod, de fellépőt nem
hívhatsz és van rá előirányzatod. A parkolást meg kell oldani, a menekülési tervet is, közterület, mentősök,
biztonsági szolgálat stb. Gondoljátok meg, üljetek össze. Lehet kisebb volumenben is gondolkodni,
koncepciót ki kell találni rá. A jelenlegi pénzügyi helyzete a településnek sajnos nem fényes. Kőszegen a
polgármesteri keretet és az összes rendezvényt kinulláztuk, nincs rá önkormányzati támogatás, nem
tudunk adni támogatást.
Pálffy György képviselő
Tettem egy javaslatot, hogy a Hősök napját és a Trianon tartsuk meg.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Előtte jelent meg a kormányrendelet, hogy megtartható.
Pálffy György képviselő
Falunapra is tettem javaslatot, akár pénzbeszedéssel is meg lehetne rendezni. Pletykaszinten hallom a
faluban, hogy panaszkodsz Polgármester Úr ránk, a testületre. Ha az információ meg van osztva, akkor az
a célunk, hogy segítsünk. Nem tudom, hogy mi történik. Közmeghallgatást vár a falu és tájékoztatást.
Magyar Falu program ezzel foglalkozunk-e?
Kern István képviselő
Én is azt gondolom, hogy a Falunapot meg lehetne szervezni így.
Bakos László polgármester
A veszélyhelyzetre tekintettel nem lehetett tartani rendezvényt. Úgyis maradunk az ülés lezárása után
beszámolok Neked.
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