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I.
NAPIREND EL TT
-

Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester tisztelettel köszönti az jegyz 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. .
Megállapítja, hogy az ülésen Velem Község részér l 5 f képvisel közül 5 f jelen van, Bozsok
Község részér l az 5 f képvisel közül 3 f jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Darabos Béla ülést vezet
pontok megtárgyalására.

bozsoki polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi

Dr. Zalán Gábor jegyz
Indítványozza, hogy az egyebek napirendi pont el tt mindkét település a 7. napirendi pont keretében
tárgyalja meg az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet,
kéri a módosító indítvány elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

32/2013.(IV.17.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete elfogadja Dr. Zalán Gábor jegyz
módosító indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 7. napirendi ponthoz – felveszi az
önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megtárgyalását
- napirendi pontot és az ülés napirendi pontjait ennek megfelel en az alábbiak szerint tárgyalja:
1. Beszámoló V elem községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
El terjeszt :
2.

Beszámoló Bozsok községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
El terjeszt :

3.

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Közútkezel i hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
El terjeszt k:

5.

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Beszámoló Bozsok és V elem Községek Körjegyz sége 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról
El terjeszt :

4.

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
El terjeszt k:

6.

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
A V asivíz Zrt-vel kötend üzemeltetési megállapodásról
El terjeszt k:

-

Horváth Miklós Velem község polgármestere

7.

Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
rendelet megalkotásáról
El terjeszt k:

8.

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Egyebek

Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 5 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

31/2013.(IV.17.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete elfogadja Dr. Zalán Gábor aljegyz
módosító indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 8. napirendi ponthoz – felveszi az
önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megtárgyalását
- napirendi pontot és az ülés napirendi pontjait ennek megfelel en az alábbiak szerint tárgyalja:
1.

Beszámoló V elem községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
El terjeszt :

2.

Beszámoló Bozsok községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
El terjeszt :

3.

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Közútkezel i hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
El terjeszt k:

-

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Beszámoló Bozsok és V elem Községek Körjegyz sége 2012. évi költségvetése
végrehajtásáról
El terjeszt :

4.

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

5.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
El terjeszt k:

6.

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

A V asivíz Zrt-vel kötend
El terjeszt k:

7.

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
rendelet megalkotásáról
El terjeszt k:

8.

üzemeltetési megállapodásról

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Egyebek

Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

Darabos Béla polgármester
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következ határozatot:
33/2013.(IV.17.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. április 17. napján megtartott nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Beszámoló Velem községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
El terjeszt :

2.

Beszámoló Bozsok községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
El terjeszt :

3.

-

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Beszámoló Bozsok és Velem Községek Körjegyz sége 2012. évi
költségvetése végrehajtásáról
El terjeszt :

4.

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Közútkezel i hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása

El terjeszt k: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
El terjeszt k:

6.

A Vasivíz Zrt-vel kötend
El terjeszt k:

7.

üzemeltetési megállapodásról

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló rendelet megalkotásáról
El terjeszt k:

8.

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Egyebek

Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

A Képvisel -testület utasítja Darabos Béla polgármestert a határozat végrehajtására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem község Önkormányzat Képvisel -testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következ határozatot:
32/2013.(IV.17.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. április 17. napján megtartott nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Beszámoló Velem községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
El terjeszt :

2.

Beszámoló Bozsok községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról
El terjeszt :

3.

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Beszámoló Bozsok és Velem Községek Körjegyz sége 2012. évi
költségvetése végrehajtásáról
El terjeszt :

-

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Horváth Miklós Velem község polgármestere

4.

Közútkezel i hatáskörök átruházásáról szóló rendelet megalkotása
El terjeszt k: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

5.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
El terjeszt k:

6.

A Vasivíz Zrt-vel kötend
El terjeszt k:

7.

üzemeltetési megállapodásról

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló rendelet megalkotásáról
El terjeszt k:

8.

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

Egyebek

Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

A Képvisel -testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására.
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

BESZÁMOLÓ VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
El adó:

Horváth Miklós polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Átadja a szót Horváth Miklós Velem község polgármesterének.
Horváth Miklós velemi polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel
Kérdezi, van e valakinek kérdése.

megkapta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képvisel -testület 5 igen szavazattal
megalkotta
-

Velem község Önkormányzata Képvisel -testületének
6/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésér l

/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

2.

BESZÁMOLÓ BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
El adó:

Darabos Béla polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Kérdezi, van e valakinek kérdése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok község Önkormányzata Képvisel -testületének
6/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2012. évi költségvetés teljesítésér l

/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./
3.

BESZÁMOLÓ BOZSOK ÉS VELEM KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ SÉGE 2012. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL
El adó:

Horváth Miklós polgármester

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Átadja a szót Horváth Miklós Velem község polgármesterének.
-

Horváth Miklós velemi polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

megkapta.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:
34/2013.(IV.17.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Bozsok és Velem községek Körjegyz ségének 2012. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló, információs tábla szerinti tartalommal el terjesztett
beszámolóját elfogadja.
Határid :
Felel s:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 5 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

33/2013.(IV.17.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Bozsok és Velem községek Körjegyz ségének 2012. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló, információs tábla szerinti tartalommal el terjesztett
beszámolóját elfogadja.
Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

Horváth Miklós ülést vezet

4.

velemi polgármester szavazásra bocsátja a II. határozati javaslatot.

KÖZÚTKEZEL I HATÁSKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MEGALKOTÁSA
El adó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Kérdezi van-e szóbeli kiegészítés az írásos el terjesztéshez.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Január 1-tjé l a járási hivatalok felálltak, változott a törvény. Addig a jegyz adott ki közútkezel i
hozzájárulást, most ezt elvették, és átruházták a települési önkormányzat képvisel -testületére. A rendelet
megalkotásával ezután a polgármester fogja aláírni a testület nevében a hozzájárulásokat.

-

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok község Önkormányzata Képvisel -testületének
7/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
a közútkezel i feladatok és hatáskörök átruházásáról
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képvisel -testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Velem község Önkormányzata Képvisel -testületének
7/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
a közútkezel i feladatok és hatáskörök átruházásáról
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

5.

A
HELYI
VÍZGAZDÁLKODÁSI
HATÓSÁGI
JOGKÖRBE
TARTOZÓ
SZENNYVÍZELVEZETÉSHEZ
KAPCSOLÓDÓ
TALAJTERHELÉSI
DÍJJAL
KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
El adó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Kérdezi, van-e szóbeli kiegészítés az írásos el terjesztéshez.
Bernáth Ildikó kirendeltség vezet
Az el terjesztésben szerepel, hogy miért van szükség a mentesség bevezetésére.
Nagyon megemelkedett a talajterhelési díjhoz tartozó köbméterenkénti egységár, ezért felmerült, hogy a
testület elé kellene terjeszteni a rendelet módosítását, melybe többféle mentességi lehet séget lehetne
beépíteni.
Szél Józsefné velemi képvisel
Megkérdezi, hogy K szegen is van-e ilyen.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Igen van. Természetes a döntés a képvisel -testület kezébe van.

-

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok község Önkormányzata Képvisel -testületének
8/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 7/2004.(VI.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képvisel -testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Velem község Önkormányzata Képvisel -testületének
8/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 8/2004.(VI.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./
6.

A VASIVÍZ ZRT-VEL KÖTEND

El adó:

ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Kérdezi van-e hozzászólás, észrevétel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képvisel -testület 3 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:
35/2013.(IV.17.) Bozsok Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képvisel -testülete, a Bozsok községi Önkormányzat és a
VASIVÍZ Zrt. közötti – jelen el terjesztés mellékletét képez – bérleti-üzemeltetési szerz dést
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Határid :
-

azonnal

Felel s:

Darabos Béla polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 5 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:
34/2013.(IV.17.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képvisel -testülete, a Velem községi Önkormányzat és a
VASIVÍZ Zrt. közötti – jelen el terjesztés mellékletét képez – bérleti-üzemeltetési szerz dést
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Határid :
Felel s:

7.

azonnal
Horváth Miklós polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

El adó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/El terjesztés a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Az írásos el terjesztést minden képvisel megkapta.
Kérdezi a jegyz urat, van-e szóbeli kiegészítése.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Mindkét testület hasonló vagyonrendelettel rendelkezett, de volt olyan rendelete is, amit nemzetgazdasági
szempontból határoztak meg. Van olyan, amit nem tartalmazott a vagyonrendelet. A vagyonkezel i jogról
nem volt szabályozás, ezeket tartalmazni kell a rendeletnek. Ezek már az el terjesztésbe beépítésre
kerültek. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képvisel -testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok község Önkormányzata Képvisel -testületének
9/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
rendeletét
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./

-

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képvisel -testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Velem község Önkormányzata Képvisel -testületének
9/2013.(IV.18.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendeletét
/A rendelet a jegyz könyv mellékleteként csatolva./
1.8. EGYEBEK
8.1

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉSE REKLÁMTÁBLA KIHELYEZÉSÉHEZ –
VELEM, AUTÓBUSZ-FORDULÓ

El adó: Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet

Hozzászólások:
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet
Kalauz Balázs tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be reklámtábla kihelyezéséhez. A
reklámtáblát a fels buszmegálló után lév zsákutca tábla után szeretné közterületen elhelyezni. A
testületet szeretné megkérdezni, hogy támogatja-e.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Kérdés mit akar kitenni, látni kellene, hogy mit akar hirdetni.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet
Pontosan ezért akarta a testület elé behozni, mert gondolta, hogy esetleg gond lehet bel le.
Szél Józsefné velemi képvisel
Meg kell nézni, hogy mit akar kitenni és pontosan hova.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Közterület használatot a polgármester engedélyezi, ha a polgármester elfogultságot jelent be, akkor
megkérheti az alpolgármester urat, hogy írja alá az engedélyt. Nemes gesztusnak tartja, hogy kikéri a
képvisel k véleményét, de a polgármesternek kell dönteni.
A közterületre vonatkozó kérelmet abban az esetben lehet elutasítani, ha rontja a településképet. Javasolja,
hogy a kérelmez mutassa be, mit akar kitenni, vagy csatolja, mit tartalmaz a tábla szövege, mivel a
kérelme alapján nem tud érdemben dönteni a polgármester.
Horváth Miklós velemi polgármester
minden esetben érintettséget jelentett be, és átruházta az alpolgármester úrra, ezután sem lesz másként.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Hiánypótlást kell írni a kérelmez nek, mit akar kitenni, milyen szöveget tartalmaz és pontosan hova
szeretné elhelyezni.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet
Az elhangzottak alapján a kérelmez nek hiánypótlást fog kiküldeni, melyben kéri, mutassa be milyen
hirdet berendezést, milyen szöveggel és pontosan hova szeretne kihelyezni.

-

8.2

GULÁCSI ÉVA FIZETÉSI HALASZTÁS IRÁNTI KÉRELME
El adó: Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet

Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet
Gulácsi Éva kérelmet nyújtott be, hogy a Velem Kossuth utca 8. szám alatti ingatlan I. negyedévi bérleti
díját július 12-ig fizethesse meg, mivel az elhúzódó felújítás miatt bevétele még nem, csak költsége
keletkezett. Kéri a képvisel ket, hogy engedélyezzék.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képvisel -testület 5 igen szavazattal meghozta a
következ határozatot:

35/2013.(IV.17.) Velem Község Önkormányzata Képvisel -testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete Gulácsi Éva fizetési halasztás iránti
kérelmét megtárgyalta.
Velem Község Önkormányzatának Képvisel -testülete engedélyezi, hogy a Velem Kossuth utca
8. szám alatti önkormányzati ingatlan 2013. I. negyedévre járó bérleti díját 2013. július 12-ig fizesse
meg.
Határid :
Felel s:

azonnal
Horváth Miklós polgármester
III.
NAPIREND UTÁN

Darabos Béla ülést vezet bozsoki polgármester
Szeretné tájékoztatni Bozsok község Önkormányzat képvisel -testületét, hogy az önkormányzat pénzügyi
helyzete nagyon kritikus. Mivel az önkormányzatnak a folyamatban lév pályázata utófinanszírozott, ezért
javasolná, hogy vegyenek fel áthidaló hitelt, hogy a kötelez közüzemi és egyéb számlákat ki tudják fizetni.
Várja a képvisel k hozzászólását.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Els körben javasolná, keressék meg a K szegi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy év végéig segítsék ki
az önkormányzatot, ugyanúgy, mint ahogy Cákot is kisegítették. Ne ugorjanak bele azonnal az áthidaló
hitelbe.
Tudomása szerint április 30-án ülésezik a kistérségi tanács, addig el kellene juttatni egy levelet Huber
László elnök úrhoz, hogy vegyék fel a napirendek közé.

Dr. Zalán Gábor jegyz
Mint a választási iroda vezet jének neki kell bejelentenie, hogy Szél Józsefné velemi képvisel a mai
napon megkereste, és aláírás gy jt ívet adott be hitelesítésre. Két témában szeretné kezdeményezni a
népszavazást: az egyik kérdés az lenne, hogy a Gesztenyeünnep szervezése az MMIK-val közösen
történjen-e, a másik, hogy az önkormányzat kezdeményezze-e az Avar Szálló, a régi Gyermeküdül , és a
Stirling-Villa önkormányzati tulajdonba adását.

-

A törvény felsorolja, hogy milyen kérdéskörökben lehet népszavazást kezdeményezni, át kell nézni a
jogszabályt, továbbá meg kell vizsgálni, hogy a képvisel -testület korábban foglalkozott-e ezekkel a
kérdésekkel. Ha megfelel minden feltételnek, akkor 15 napon belül kell az aláírás gy jt íveket
hitelesíteni. Helyi rendeletbe kell szabályozni, hogy a lakosság hány százalékának aláírását kell megszerezni
a népszavazás kiírásához. A Választási bizottságnak ezeket ellen rizni kell, és ha mindent jogszer en
talál, akkor az önkormányzatnak le kell bonyolítani a népszavazást. A soron következ ülésen a
polgármesternek ismertetni kell a vizsgálat eredményét, és rá 45 napra kell kit zni a népszavazást.
Természetesen a képvisel -.testületnek meg van a lehet sége, hogy kifejtse az ezzel kapcsolatos
véleményét, aggályát. A község állami támogatást erre nem igényelhet.
S bér Aurélia pénzügyi osztályvezet
A népszavazás lebonyolítása hozzávet legesen 1 millió Ft-ba kerül.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Egy népszavazás sokba kerül, amit a településnek saját er b l kell finanszírozni.
Horváth Miklós velemi polgármester
A településnek erre pénze nincs.
A felel sséget vállalja, aki elkezdte, reméli, a lakosságot tájékoztatni fogják, hogy ez a falunak mennyibe
fog kerülni. Természetes lesz ezzel kapcsolatosan falugy lés, ahol majd elmondja.
Meglepte a dolog, mert tegnap megbeszélést tartott, ahol a képvisel asszony is jelen volt, de nem szólt
semmit, nagyon váratlanul érte, mert nem tudott róla. Azt elmondja, hogy nem fogja támogatni.
Tóth Péter velemi alpolgármester
t is meglepte. Volt már szó testületi ülésen az ingatlanok visszaigénylésér l, fenntartja az akkori
véleményét most is. Mindenki tudja, mivel jár, ha ezeket az ingatlanokat visszakapják. Állag megóvás,
hasznosítás, felújítás. Ha valakinek van pénze, tud hozzá vállalkozót, az más.
Horváth Miklós velemi polgármester
Nem tudja az önkormányzat fenntartani.
Dr. Zalán Gábor jegyz
Csak olyan ingatlant lehet visszakérni, ami használaton kívüli.

-

Darabos Béla ülést vezet
órakor lezárta.

bozsoki polgármester az együttes nyilvános képvisel -testületi ülést 20.20
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