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I.
NAPIREND EL TT

Horváth Miklós ülést vezet velemi polgármester tisztelettel köszönti az aljegyz urat, a k szegi
pénzügyi osztályvezet asszonyt, Bozsok község képvisel -testületét, Velem község képvisel -testületét,
a kirendeltség-vezet t és a jegyz könyv-vezet t, köszöni, hogy megtisztelték a testületi ülést. Megragadja
az alkalmat, és gratulál Dr. Zalán Gábor aljegyz úr jegyz i megbízatásához, és kéri, hogy a továbbiakban
is ugyan olyan hatékonyan végezze a munkáját, mint eddig.
A polgármester tájékoztatja a képvisel ket, hogy egy volt velemi képvisel elhunyt. Kéri a képvisel testület tagjait, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg volt képvisel társukról, Dr. Herényi
Istvánról.
Megállapítja, hogy az ülésen Velem Község részér l 5 f képvisel közül 4 f jelen van, Bozsok
Község részér l az 5 f képvisel közül 3 f jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Horváth Miklós ülést vezet
pontok megtárgyalására.

velemi polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

22/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. március 21. napján megtartott
Bozsok és Velem községek önkormányzata képvisel -testületeinek együttes ülésének napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT

1.

K szeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Megállapodásának módosítása
El terjeszt : Horváth Miklós Velem község polgármestere

2.

Egyebek
El terjeszt :

Társulása

Társulási

Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

A Képvisel -testület utasítja Darabos Béla polgármestert a határozat végrehajtására.
Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

-

23/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. március 21. napján megtartott
Bozsok és Velem községek önkormányzata képvisel -testületeinek együttes ülésének napirendjét
az alábbiak szerint határozza meg:

NAPIRENDI PONT

3.

K szeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Megállapodásának módosítása
El terjeszt : Horváth Miklós Velem község polgármestere

4.

Egyebek
El terjeszt :

Társulása

Társulási

Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

A Képvisel -testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására.
Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

K SZEG VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
El adó:

TÁRSULÁSA

Horváth Miklós polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Horváth Miklós velemi polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Kérdezi, van e szóbeli kiegészítés az el terjesztéshez.

Dr. Zalán Gábor aljegyz
Úgy gondolja az el terjesztés részletes, de pár szóval kiegészíti. A K szegi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa 2012. év végén úgy döntött, hogy a társulást nem szünteti meg, de kinyilvánította, mely
feladatokat kívánja a társulás keretében továbbra is ellátni.
-

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Ha valaki bekerül a szociális otthonba kell-e fizetni.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Nem kell fizetni, de hogy bekerül-e, azt az intézményvezet
tudják betölteni, ezért küls településekr l is mehetnek.

határozza meg. Egyébként K szeggel sem

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

23/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szeg Város és
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását jóváhagyja az el terjesztés melléklete szerint, egyidej leg
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.

1.

Bozsok község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szeg Város és
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodását egységes
szerkezetben – az el terjesztés melléklete szerint – jóváhagyja, egyidej leg
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

2.

Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

24/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
1.

Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szeg Város és
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását jóváhagyja az el terjesztés melléklete szerint, egyidej leg
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának
aláírására.

2.

Velem község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szeg Város és
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodását egységes
szerkezetben – az el terjesztés melléklete szerint – jóváhagyja, egyidej leg
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határid :
Felel s:

azonnal

Horváth Miklós ülést vezet

-

Horváth Miklós polgármester
velemi polgármester szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

24/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
1.
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szeg Város és
Térsége Társulási Tanácsába tagként Darabos Béla polgármestert delegálja.
2.
Darabos Bélát akadályoztatása esetén K szeg Város és Térsége Társulási
Tanácsában Banga László alpolgármester helyettesíti.
Határid :
Felel s:

folyamatos
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

25/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
1.

Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szeg Város és
Térsége Társulási Tanácsába tagként Horváth Miklós polgármestert delegálja.

2.
Horváth Miklóst akadályoztatása esetén K szeg Város és Térsége Társulási
Tanácsában Tóth Péter alpolgármester helyettesíti.
Határid :
Felel s:

2.

folyamatos
Horváth Miklós polgármester

EGYEBEK
2.1
KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

El adó:

S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi van e szóbeli kiegészítés.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
K szeg nem fogadta el a költségvetést, 5 millió Ft-ot lefaragott a személyi juttatásokból. Jelenleg
munkaügyi bíróságon van az ügy, nem tudni, mi lesz a vége. Most jelen pillanatban a három településnek
nincs elfogadott költségvetése. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet

-

A k szegi képvisel -testület egyik tagjának javaslatára 5 millió Ft-tal csökkent a személyi juttatások
el irányzata. Bozsok vonatkozásában 2.706 E Ft volt betervezve, ez az összeg a módosítás után 2.580 E
Ft, Velem vonatkozásában 3.587 E Ft volt és most 3.420 E Ft. K szeg tartalékba helyezte a ráes részt,
javasolja Bozsok és Velem településeknek, hogy k is tegyék azt, mert ha a dolgozók megnyerik a pert,
akkor szükség lesz a megmaradt összegre.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Javasolja a különbözet tartalékba helyezését. Április végén már tudják tárgyalni, arra a bírósági tárgyalásnak
is vége lesz.
Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja, hogy helyezzék tartalékba.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Neki is ez a véleménye.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

25/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
1.

Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szegi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, egyúttal a 20/2013. (II.26.) számú képvisel -testületi határozat
hatályát veszti.

2.

A különbözetb l származó 126 E Ft-ot tartalékba helyezi.

Határid :
Felel s:

folyamatos
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

26/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
1.
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a K szegi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja, egyúttal a 20/2013.(II.26.) számú képvisel -testületi határozat hatályát
2.

A különbözetb l származó 167 E Ft-ot tartalékba helyezi.

Határid :
Felel s:

folyamatos
Horváth Miklós polgármester

2.2
BOZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR L
SZÓLÓ 2/2012.(II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

El adó:
-

S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet

veszti.

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés.
S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
Az el z alkalommal már elfogadott egy módosítást a képvisel -testület.
Jelen módosításra azért van szükség, mert az egyszeri gyermekvédelmi támogatást át kell vezetni a kiadási
és a bevételi oldalon.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének
4/2013.(III.22.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 2/2012.(II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról

/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

2.3
VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ 2/2012.(II.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

El adó:

S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képvisel -testület 4 igen szavazattal
megalkotta

Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének
4/2013.(III.22.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetésér l szóló 2/2012.(II.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról

/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

-

2.4
BOZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
TERVTANÁCSRÓL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL

El adó:

Dr. Zalán Gábor aljegyz

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi, van e szóbeli kiegészítés.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
A tervtanács K szeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása keretei között m ködött
2012. december 31-ig. A rendeletet hatályon kívül kell helyezni, mivel az idei évt l ezt a feladatot nem
látja el. Jogszabályi oka is van a rendelet hatályon kívül helyezésének, mivel a helyi építészeti-m szaki
tervtanácsok megsz ntek az idei évben a régi formájukban, ennek megfelel en módosult a
településrendezési és az építészeti-m szaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet.
2013. január 1-jét l a településképet a települési önkormányzat polgármestere véleményezheti. A
polgármester véleményének kialakítása során az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint
kikéri az önkormányzati f építész vagy a helyi építészeti-m szaki tervtanács szakmai véleményét.
Javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testülete 3 igen szavazattal megalkotta

Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének
5/2013.(III.22.) önkormányzati rendelete
Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének a tervtanácsról szóló 4/2008.(VI.13.)
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésér l
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

2.5

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A
TERVTANÁCSRÓL SZÓLÓ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL

El adó:

Dr. Zalán Gábor aljegyz

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./
Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Velem község Önkormányzat Képvisel -testülete 4 igen szavazattal megalkotta

-

Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének
5/2013.(III.22.) önkormányzati rendelete
Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének a tervtanácsról szóló 6/2008.(V.15.)
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésér l
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

2.6

VIS MAIOR HATÁROZATOK KIEGÉSZÍTÉSE

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Mindkét településnek van benyújtott Vis maior pályázata. A határozatot ki kell egészíteni, átadja a szót a
kirendeltség vezet nek.
Bernáth Ildikó kirendeltség vezet
A velemi testületnek egy „megel z ” határozatot kellene hozni, mert a bozsokiból tanultunk. Egy
kiegészítésre lenne szükség a pályázathoz, hogy az önkormányzat öner b l nem tudja megoldani a
kialakult helyzetet.
Bozsoknak kett határozatot kellene hozni, az egyik, hogy a készültséget a polgármester mikor rendelte el
és mikor oldotta fel, a másik pedig az, hogy öner b l nem tudják megoldani a havazás miatt kialakult
helyzetet.
Horváth Miklós velemi polgármester
A Kossuth utca rész
megcsúszás megoldására nagyon durva számokat hall, több tízmilliós
nagyságrendr l van szó. Az elmúlt napokban közel 80 szakember fordult meg a helyszínen. A tervezésre
vonatkozó árajánlat megérkezett, melyet a képvisel knek másolatban átadott.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

26/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 5/2013. (I.22.) számú határozatát a
következ kkel egészíti ki:
A polgármester a készültséget 2013. január 18-án rendelte el, és 2013. január 20-án oldotta fel.
Határid :

azonnal

Felel s:

Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

27/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének

határozata:

Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 6/2013. (I.22.) számú határozatát a
következ kkel egészíti ki:
-

Bozsok község Önkormányzata a 2013. január 18-20. között a rendkívüli id járás miatt kialakult
vis maior helyzetet öner b l megoldani nem tudja.
Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

27/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 22/2013. (III.05.) számú határozatát a
következ kkel egészíti ki:
Velem község Önkormányzata a Kossuth utca rézs
helyzetet öner b l megoldani nem tudja.
Határid :
Felel s:

2.7

megcsúszása miatt kialakult vis maior

azonnal
Horváth Miklós polgármester

BOZSOK RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Hozzászólások
Dr. Zalán Gábor aljegyz
A polgármester volt az állami f építésznél a rendezési terv készít jével és egyeztették a tervlapokat,
melyet a testület el is fogadott. 2012. januártól ebb l az egységes tervezetb l dolgoztak. Megállapította a
f építész, hogy nem a záró eljárást tartalmazza és kezdeményezte a kivizsgálását. Voltak a törvényességi
osztályon, jegyz könyvet vettek fel, hogy a rendezési terven milyen elírásokat, jelöléseket kell tárgyalásos
eljárás keretében kijavítani. A régi tervez nem adta át az új tervez nek az anyagot, és a rendezési terv
készít je rádolgozott, ezért adódtak a problémák a rendezési tervvel kapcsolatban. Egy felhatalmazás kell
a képvisel -testület részér l, hogy felhatalmazzák a polgármestert, a jegyz t és a tervez t, hogy
Keresztes Sándor állami f építésszel felvegyék a kapcsolatot. Ha ez megtörténik, akkor egy f építész záró
ellen rzési résszel ellátott tervvel fog rendelkezni a település.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Amit a tervez leírt, azokat átvezeti és akkor lesz jó.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Igen, és utána visszajön a testület elé elfogadásra. Bozsoknak 2 rendezési terve lesz, de így jó lesz. Az
építésznek nem lesz egyszer dolga, mert kett tervb l kell dolgoznia.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

28/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:

-

Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete felhatalmazza Darabos Béla
polgármestert, és Dr. Zalán Gábor aljegyz t, hogy a Bozsoki rendezési terv módosításával
kapcsolatban tárgyalást kezdeményezzen az állami f építésszel.
Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdése lenne az aljegyz
úrhoz. Van-e kötelezettsége az önkormányzatnak a rendezési terv
felülvizsgálatával kapcsolatban. Valóban 10 évente felül kell vizsgálni.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Igen 10 évente felül kell vizsgálni.
Horváth Miklós velemi polgármester
Tehát felül kell vizsgálni, vagy legalábbis el kell indítani, hogy a jogszabálynak eleget tegyenek. A testület
2003-ban fogadta el a rendezési tervet, az idei évben el kellene indítani.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Javasolja, hogy félév környékén lév
elindítását.
2.8

testületi ülésre terjesszék be a rendezési terv felülvizsgálatának

2013. ÉVI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Hozzászólások
Horváth Miklós velemi polgármester
A VELAK és Velem Község Önkéntes T zoltó Testületét l érkezett támogatási kérelem.
Kéri a képvisel k véleményét, hogy a mostani helyzetbe várjanak, vagy mi legyen a támogatással.
Szél Józsefné velemi képvisel
Javasolja, várjanak a döntéssel.
Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja, hogy június 30-ig várjanak, és azt követ en mindkét támogatásról döntenek. Tájékoztatni
kellene a két civil szervezetet, hogy a katasztrófahelyzetre való tekintettel majd a június 30. után, a soron
következ ülésen döntenek a támogatásról.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Szerinte 100 eFt nem oszt, nem szoroz. Velem közbiztonsága érdekében javasolj, hogy az önkormányzat
100 eFt támogatást nyújt a t zoltó autó tartály javítására, a további támogatást viszont a katasztrófahelyzet
miatt június 30-ig függessze fel.
Horváth Miklós velemi polgármester
A Velak támogatási kérelmének elbírálását javasolja június 30-ig felfüggeszteni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

28/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Velem Község Önkéntes T zoltó
Testület 2013. évi támogatási kérelmét megtárgyalta.
-

Velem község közbiztonsága érdekében Velem Község Önkéntes T zoltó Testülete javára, a
t zoltó autó tartály javítására 100 eFt vissza nem térítend támogatást nyújt.
A támogatás folyósítása a szerz dés megkötését l számított 30 napon belül történik.
Ha a szervezet az el z évre m ködési támogatást kapott, a 2013. évi megítélt támogatás csak
akkor folyósítható, ha a szervezet az el z évi m ködési támogatással már elszámolt, és az
elszámolás elfogadásra került. A képvisel testület felkéri a K szegi Közös Önkormányzati
Hivatal Kirendeltségét, hogy a kifizetésr l a támogatott folyószámlájára, illetve bankszámlájára
(betétszámlájára) történ utalással gondoskodjon.
A képvisel -testület kiköti, hogy a támogatott a felhasználásról köteles számot adni, és legkés bb
2013. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót nyújtani a támogatási
szerz dés és a gazdálkodásukra vonatkozó el írások szerint.
A képvisel -testület felhatalmazza a Horváth Miklós polgármestert a támogatási szerz dés
aláírására.
A képvisel -testület a további támogatásokat a településen kialakult katasztrófahelyzet miatt 2013.
június 30-ig felfüggeszti.
Határid :

a támogatási szerz dés aláírására: 2013. április 20.
a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illet en: 2014. január 31.

Felel s:

támogatási szerz dés aláírását illet en: Horváth Miklós polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illet en: támogatott

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

29/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Velemi Lányok-Asszonyok Köre
Egyesület támogatási kérelmét megtárgyalta.
A képvisel -testület a településen kialakult katasztrófa helyzet miatt a támogatási döntést 2013.
június 30-ig felfüggeszti.
Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

2.9
„TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK TISZTASÁGÁÉRT!”
SZEMÉTGY JTÉSI AKCIÓRÓL
El adó:

Horváth Miklós polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
-

Horváth Miklós polgármester
Javasolja a csatlakozási szándék bejelentését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel -testület 4 igen szavazattal meghozta a következ
határozatot:
30/2013.(III.21.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének
határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete
1.
csatlakozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Tegyünk együtt
útjaink tisztaságáért!” szemétgy jtési akcióhoz.
2.
felkéri a polgármestert a felhívás közzétételére és a honlapon
megjelentetésére.
Felel s:
Határid :

történ

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
Javasolja a csatlakozási szándék bejelentését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

29/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete
1.
csatlakozik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett „Tegyünk együtt
útjaink tisztaságáért!” szemétgy jtési akcióhoz.
2.
felkéri a polgármestert a felhívás közzétételére és a honlapon
megjelentetésére.
Felel s:
Határid :

történ

Darabos Béla polgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
A Bozsoki Kökörcsin Egyesület elnöke támogatási kérelmet nyújtott be. A polgármester ismertette a levél
tartalmát.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Levélben meg kell köszönni, hogy részt vesznek a rendezvényeken és tájékoztatni kell az egyesület elnökét,
hogy az idei évi hóhelyzet miatti többletköltségek és költségvetés nem teszi lehet vé, hogy az
önkormányzat támogassa a civil szervezeteket. A költségvetésbe betervezésre kerül a civil szervezetek
támogatása, de sajnos a rendkívüli id járás elvitte a pénzt.
30/2013.(III.21.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Bozsoki Kökörcsin Egyesület
támogatási kérelmét megtárgyalta.
A képvisel -testület az önkormányzat sz kös anyagi helyzete miatt a támogatási kérelmet
elutasítja.
Határid :
-

azonnal

Felel s:

2.10

Darabos Béla polgármester

KÁBELTÉVÉ
El adó:

Darabos Béla polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
A kábeltévé üzemeltetésére az Önkormányzat a Panon Pipics Kft.-vel kötött szerz dést. Az üzemeltet
megkereste az önkormányzatot, mivel bevezetésre került az új adó, a szolgáltató számára nem éri meg az
üzemeltetés. 2013. március 1-jével felmondják a szerz dést. Döntés kellene, hogyan tovább. Miel tt ide
jöttek az ülésre, már beszéltek róla. Arról beszéltek, hogy egy multi céget kellene megkeresni, de ha
valakinek van ötlete, nagyon szívesen fogadják.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
A hálózatot az önkormányzat oda adta az üzemeltet nek, kapott érte valamit.
Banga László alpolgármester
Az önkormányzat nem kapott érte semmit.
Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja vegyék fel a kapcsolatot Krizmanich úrral.

III.

NAPIREND UTÁN:
Darabos Béla bozsoki velemi polgármester
Tájékoztatja Bozsok község képvisel -testületét, hogy Bistey Béla Zsolt a K szeghegyaljai
Idegenforgalmi Egyesület elnöke az önkormányzat egyeztetése és tájékoztatása nélkül megkereste Hende
Csaba miniszter urat és meghívta május 5-ére az EU csatlakozás 10. évfordulójára.
Horváth Attila bozsoki képvisel
A 10. évforduló jöv re lesz, nem az idén.
Banga László bozsoki alpolgármester
Fel kellene hívni Bistey úr figyelmét, hogy el ször az önkormányzattal egyeztessen, és csak azután
intézkedjen.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Javasolja, írjanak levelet az elnök úrnak, hogy a miniszter urat bármikor szívesen látják, de azt kéri a
testület, hogy el zetesen az önkormányzattal egyeztessen, továbbá fel kell hívni a figyelmét, hogy a
csatlakozás 10. évfordulója 2014-ben lesz.

-

Szél Józsefné velemi képvisel
Megkérdezi az aljegyz urat, hogy átnézte-e a szeszf zde ügyét, mert ha igen akkor lehetne szavazni.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
Átnézte a szeszf zde ügyében hozott határozatokat, jegyz könyveket. 2011. évben a képvisel -testület
hozott egy határozatot, melyben mely szerint ha egy új f z berendezés beépítésre kerül, akkor lép életbe
a 600 E Ft/év bérleti díj.
Kéri a képvisel k meger sítését, hogy jól gondolja-e. Amikor ez a határozat született akkor még nem volt
szó a pályázatról.
Szél Józsefné velemi képvisel
Igen, így volt akkor még nem volt szó a pályázatról.
Dr. Zalán Gábor aljegyz
A 2011-ben hozott határozat nem került végrehajtásra, mert az új f z berendezés nem került beépítésre.
A bérl 2012. évben pályázatot nyújtott be, az épületre fordított öner t az önkormányzat állja.
A testület megteheti, hogy csökkenti a bérleti díjat, de szerinte egy szép gesztus, hogy az önkormányzat az
épület-felújítás költségének önerejét átvállalja.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Ez egy külön téma.
Szél Józsefné velemi képvisel
El kell számolni a bérl nek a pályázathoz felhasznált számlákkal, ez bent is van a 2012. évi képvisel testületi határozatba. Amíg nem számol el, addig az önkormányzat nem tudja, hogy a valóságban mennyi
volt az épületre fordított költség.
S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
Levelet kell írni a bérl nek, hogy számlával számoljon el, mert amíg a számlákat nem mutatja be, addig az
önkormányzat nem tud érdemi döntést hozni a bérleti szerz dés módosítására.

Horváth Miklós ülést vezet velemi polgármester az együttes nyilvános képvisel -testületi ülést 20.05
órakor lezárta, és Velem község Önkormányzat Képvisel -testületének zárt ülést rendel el.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
aljegyz

-

