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Szám: 123-9/2013.       Készült: 3 példányban 

 

 

 

J E G Y Z � K Ö N Y V  

 

 

 

 

Készült:  Velem Község Önkormányzata Képvisel�-testületének 
2013. február 26-án 18,17 órai kezdettel megtartott rendkívüli   

 nyilvános ülésér�l. 
 

 

Az ülés helye:  Batthyány Ferenc M�vel�dési és Kultúrotthon 
   Bozsok, Rákóczi u. 142 
 

 

Jelen vannak:  Horváth Miklós    polgármester 
Tóth Péter    alpolgármester 

   Bársony Miklósné   képvisel� 
   Rusznyák Károlyné   képvisel� 

Szél Józsefné     képvisel� 
    

          (5 f�)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

   Dr. Zalán Gábor   aljegyz� 
   S�bér Aurélia    pénzügyi osztályvezet� 
   Bernáth Ildikó    kirendeltség-vezet� 

Jagodics Istvánné    ügykezel� 
          (4 f�) 

 

Lakossági érdekl�d�:  0 f� 
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I. 

NAPIREND EL�TT 

 

 

 

Horváth Miklós polgármester köszönti a képvisel�-testület tagjait, az aljegyz� urat, a pénzügyi 
osztályvezet� asszonyt és a kirendeltség dolgozóit. Köszöni, hogy aljegyz� úr megtiszteli a testületi ülést. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 f� képvisel� közül 5 f� jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitja.  

 

Horváth Miklós polgármester 
A rendkívüli testületi ülésre meghívó nem készült. 
Szóbeli el�terjesztés alapján javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására.   
 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KIADÁSAINAK 
ÁTCSOPORTOSÍTÁSA 
El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
A Képvisel�-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a 2013. 02. 26. napján 
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét.  

 
 

 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1 VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK 
ÁTCSOPORTOSÍTÁSA 
El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 
Horváth Miklós polgármester 
Rendkívüli testületi ülés megtartására azért van szükség, mert a 2013. évi költségvetésbe betervezett 273 
ezer Ft a hóeltakarításra és síkosság mentesítésre kimerült. Javasolja, hogy 500 ezer Ft-ra emeljék fel a 
keretet.  
Kérdezi a képvisel�ket, hogy van-e javaslatuk, honnan vegyék el a szükséges összeget.  
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A jöv� héten lesz a Jókai utca ellen�rzése. Tájékoztatja a képvisel�ket, hogy a Jókai utca kivezetésénél 
elhelyezett közlekedési tükör a zord id�járás következtében leesett és összetörött, ezt pótolni kell, mert a 
beruházásban szerepelt. Reméli, ebb�l nem lesz probléma az ellen�rzés során. Emlékezteti a 
képvisel�ket, hogy a képvisel�-testület már hozott határozatot, hogy a Rákóczi utca és a Dózsa utca 
csatlakozásához közlekedési türköt helyez el, ami a mai napig még nem került elhelyezésre és 
megvásárlásra. Sajnos nem olyan egyszer�, mert több engedély szükséges hozzá. A kett� tükröt együtt 
szeretnék megvásárolni, melynek költsége 160 ezer Ft körül van.  
Kéri a véleményeket, hogy a tükörvásárlásra és a hóeltakarításra honnan vegyék el a pénzt.  
 
 
Dr. Zalán Gábor aljegyz� 
Javaslatot szeretne tenni. Mivel a hivatal m�ködése nem kerül annyiba, ami betervezésre került, javasolja, 
onnan csoportosítsanak át erre a két feladatra. Ez egy lehet�ség, de lehet bármi.  
 
 
Horváth Miklós polgármester 
Kérdezi a testületet van-e más elképzelés. 
 
 
Szél Józsefné képvisel� 
Nincs a fejében a költségvetés, de célszer�nek tartaná. 
 
 
Horváth Miklós polgármester 
Útjavításra a 24 utcára van 2 millió Ft betervezve a költségvetésbe, amit majd címkézni kell. Javasolja a 
képvisel�knek, hogy mindenki a rábízott utcát járja végig, nézze meg, hogy milyen állapotba van. 
Kérdezi a képvisel�ket, hogy egyetértenek-e az aljegyz� úr javaslatával.   
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:   

 
21/2013.(II.26.) Velem Község Önkormányzata Képvisel�-testületének határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képvisel�-testülete a 2013. évi költségvetésben szerepl�, a 
hivatal m�ködésére betervezett és fel nem használt maradványból kér átcsoportosítani az alábbiak 
szerint: 
Hóeltakarítás, síkosság mentesítésre 227 ezer Ft 
Közlekedési tükör vásárlásra  160 ezer Ft  
 

 
Határid�:  azonnal  
Felel�s:   Horváth Miklós polgármester  

 Hivatali felel�s:  S�bér Aurélia pénzügyi osztályvezet� 
 

 

Horváth Miklós polgármester 

Még két olyan dolog van, amit el szeretne mondani: a Boróka villa és a Szeszf�zde ügye. Úgy érzi, ezekkel 
lesznek még gondok. A Boróka villa ügyében megint érkezett egy levél a volt bérl�t�l, melynek tartalmát 
ismertette a képvisel�kkel. Nem szeretné, hogy bíróságra kerüljön az ügy.   

A Szeszf�zde ügyében van az önkormányzatnak egy kötelezettség vállalása. Az ÁNTSZ megkereste az 
önkormányzatot, hogy milyen kötelezettségeket kell elvégezni, de a bérl� már elindította a pályázatot, 
ezért most a beruházás elvégzése után kell leülni a bérl�vel, és rendezni, hogy mit kell az 
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Önkormányzatnak és mit a bérl�nek vállalni. Röviden ennyit szeretett volna elmondani, és kérni az 
aljegyz� úr segítségét ezekben az ügyekben.  

 

Szél Józsefné képvisel� írásos interpellációt nyújtott be. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Kéri a képvisel�ket, hogy a polgármester és a testület munkáját segítsék és ne hátráltassák. 
 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános 
képvisel�-testületi ülést 18,35 órakor lezárta. 

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

 Horváth Miklós         Dr. Zalán Gábor 

   polgármester            aljegyz� 


