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Horváth Miklós
Tóth Péter
Bársony Miklósné
Rusznyák Károlyné
Szél Józsefné

polgármester
alpolgármester
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Darabos Béla
Banga László
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Takács Attila
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alpolgármester
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(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Kapiller Sarolta
Dr. Zalán Gábor
Sőbér Aurélia
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Bernáth Ildikó

hivatalvezető
jegyző
pénzügyi osztályvezető
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kirendeltség-vezető

(5 fő)
Lakossági érdeklődő:

-

0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti a Kőszegi
Járási Hivatal hivatalvezető asszonyát, dr. Kapiller Saroltát, jegyző urat, a kőszegi pénzügyi osztályvezető
asszonyt, Bozsok község képviselő-testületét, Velem község képviselő-testületét, a kirendeltség-vezetőt és
a jegyzőkönyv-vezetőt, köszöni, hogy megtisztelték a testületi ülést.
Megállapítja, hogy az ülésen Bozsok község részéről 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van, Velem község
részéről az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Darabos Béla bozsoki polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy Takács Attila képviselő
munkahelyi elfoglaltsága miatt később fog érkezni.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az ülést megnyitja.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok megtárgyalására.
Szél Józsefné velemi képviselő
A köznevelési szerződésről ne tárgyaljanak, nem tudja, mi az értelme.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztésből kiderül, de majd a napirendhez kapcsolódóan tárgyalnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Indítványozza, hogy az egyebek napirendi pont előtt mindkét település a 4., 5., napirendi pont keretében
tárgyalja meg a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását, kéri a módosító indítvány elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
36/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Zalán Gábor jegyző
módosító indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 4. napirendi pont Egyebek elé – felveszi
Bozsok község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását, - 5. napirendi ponthoz –
felveszi Velem község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását - napirendi pontot és az
ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Horváth Miklós polgármester
2. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tárulási megállapodásának

módosítása, és a 2012. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Előadó: Horváth Miklós polgármester
3. Köznevelési szerződés kötése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával óvodai feladatok ellátására

Előadó: Horváth Miklós polgármester
4. Bozsok Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása

Előadó: Darabos Béla polgármester

-

5. Velem Község Önkormányzat 2013 évi költségvetés módosítása

Előadó: Horváth Miklós polgármester
6. Egyebek

Határidő:
Felelős:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
37/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Zalán Gábor jegyző
módosító indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 4. napirendi pont Egyebek elé – felveszi
Bozsok község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását, - 5. napirendi ponthoz –
felveszi Velem község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítását - napirendi pontot és az
ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Horváth Miklós polgármester
2. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tárulási megállapodásának

módosítása, és a 2012. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Előadó: Horváth Miklós polgármester
3. Köznevelési szerződés kötése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával óvodai feladatok ellátására

Előadó: Horváth Miklós polgármester
4. Bozsok Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása

Előadó: Darabos Béla polgármester
5. Velem Község Önkormányzat 2013 évi költségvetés módosítása

Előadó: Horváth Miklós polgármester
6. Egyebek

Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

-

37/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29. napján megtartott nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó:

Horváth Miklós polgármester

2. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tárulási

megállapodásának módosítása, és a 2012. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Előadó:
Horváth Miklós polgármester
3. Köznevelési szerződés kötése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával óvodai

feladatok ellátására
Előadó:
Horváth Miklós polgármester
4. Bozsok Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása

Előadó:

Darabos Béla polgármester

5. Velem Község Önkormányzat 2013 évi költségvetés módosítása

Előadó:

Horváth Miklós polgármester

6. Egyebek

Határidő:
Felelős:

azonnal
Darabos Béla polgármester

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
38/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29. napján megtartott nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó:

Horváth Miklós polgármester

2. Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tárulási

megállapodásának módosítása, és a 2012. évi pénzügyi beszámoló elfogadása
Előadó:
Horváth Miklós polgármester
3. Köznevelési szerződés kötése Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával óvodai

feladatok ellátására
Előadó:
Horváth Miklós polgármester
4. Bozsok Község Önkormányzat 2013. évi költségvetés módosítása

Előadó:

-

Darabos Béla polgármester

5. Velem Község Önkormányzat 2013 évi költségvetés módosítása

Előadó:

Horváth Miklós polgármester

6. Egyebek

Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Ismételten szeretné megköszönni a hivatalvezető asszonynak, hogy megtisztelte a mai együttes képviselőtestületi ülést. Szeretné átadni a szót Dr. Kapiller Sarolta hivatalvezető asszonynak.
Dr. Kapiller Sarolta Kőszegi Járási Hivatal hivatalvezető
Tisztelettel köszönti a polgármestereket és a képviselő-testületeket, köszöni, hogy részt vehet a mai
együttes képviselő-testületi ülésen. A Kormány megbízott úr és a Minisztérium elvárása, hogy a járási
vezetők megismerjék a területükön működő hivatalokat. Ezért vette a bátorságot, hogy szeretne ezen az
ülésen bemutatkozni, illetve részt venni.
2013. januártól álltak fel a járások, kisebb nagyobb zökkenőkkel működnek.25 ezer ember, 25 településsel
tartozik Kőszeghez. Öt hónapja vezeti a járási hivatalt, nem könnyű új hivatalt felállítani, a kollégákat
beállítani. Köszöni az önkormányzatoknak a segítséget, melyet kapott, vagyonhasználati jogot, eszközöket
és személyi állományokat. A 32 fős hivatalból 12 ember kormányablaki ügyintéző tanfolyamon vesz részt.
2500 ügyet intézhet a jövőben a kormányablak. A kormányablaki képzés nagyon kemény, egy, másfél év
alatt kell elvégezni. Rengeteg adatszolgáltatást kell készíteni nap mint nap, amit a Minisztérium felé kell
továbbítani. Egységes arculata lesz a kormányablakoknak.
Dr. Kapiller Sarolta kőszegi járási hivatalvezető a továbbiakban ismertette végzettségeit és életútját.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Köszöni a hivatalvezető asszony tájékoztatását. Kérni szeretné, ha külön-külön lesz testületi ülés, akkor
szeretné ha azon is részt venne, megtiszteltetésnek vennék.
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSRÓL
Előadó:

Horváth Miklós polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

-

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Színvonalas előterjesztések készültek, szeretné megköszönni. Az írásos előterjesztést minden képviselő
megkapta. Kérdezi, van e valakinek kérdése.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést átnézve számára megnyugtató képet mutat.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Megjegyzi, hogy régen ők is fiatalok voltak. Sajnos a tévé is az erőszakot produkálja. Kőszeg-hegyalja a
béke szigete. Vannak fiatalok, akiket nehéz kezelni. Ha jól megnézik, a problémás családoknál van ez.
Volt egy pályázati kiírás, amivel kézbe akarták venni ezeket a dolgokat, de sajnos a pályázatot elutasították.
Reméli, lesz újra és Velemmel együtt ismét tudnak pályázni, kéri, ha lesz ilyen pályázat, támogassák.
,

Dr. Zalán Gábor jegyző
Annyit szeretne elmondani, hogy a két polgármester részt vett a rendőrfőkapitány által szervezett
bűnmegelőzési programon. A két polgármester azt kérte, hogy a fiatalok drogfogyasztására Bozsok és
Velem vonatkozásában nagyobb hangsúlyt fordítsanak. A főkapitány elmondta, hogy külön osztály
működik, ami a droggal foglalkozik. Vannak programok, nagyon szívesen jönnek óvodába, iskolába ahol
bemutatják. A két polgármester kérésére, illetve minden polgármester kérésére ígéretet kaptak, hogy
nagyobb figyelmet fordítanak erre a területre.
Szél Józsefné velemi képviselő
Sokkal több lett a problémás gyermekek száma.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Szerinte évek óta stagnál.
Rusznyák Károlyné velemi képviselő
A DADA programot ő is ismeri, mivel ezzel foglalkozott, ez a terület szinte szűz területnek számít. A
drog jelen van, de ez a terület védett, ha ezt meg tudják őrizni, akkor nagyon jó helyzetbe vannak. Füves
cigiről hallott, a szülőknek jobban oda kell figyelni.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Sajnos jelen van a drog, az interneten is lehet rendelni.
Rusznyák Károlyné velemi képviselő
Még akkor is az a véleménye, hogy jó helyzetbe vagyunk.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Kéri a további kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
38/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata

által készített, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó
értékelést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2. felkéri Darabos Béla polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

-

Határidő:
Felelős:

elfogadásra azonnal
2. pontban foglaltakra 2013. május 31.
Darabos Béla polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
39/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata
által készített, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló átfogó
értékelést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse.

Határidő:
Felelős:
2.

elfogadásra azonnal
2. pontban foglaltakra 2013. május 31.
Horváth Miklós polgármester

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSA, ÉS A 2012. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA.
Előadó:

Horváth Miklós polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a projekt döntéseknél mindig jelen vannak a bozsoki polgármester
kollégával. Bízik, hogy hosszútávon megmaradhat a hulladék szállítás kőszegen, nagyon jó dolognak tartja,
hogy 10 km-en belül meglehet oldani.
Kérdezi, van e valakinek kérdése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
39/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás VII/1.1.h. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdésére tekintettel a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

-

Határidő:
Felelős:

azonnal
Darabos Béla polgármester

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

40/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás VII/1.1.h. pontja alapján, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdésére tekintettel a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi pénzügyi
beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

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

40/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának VII/1.1.f. pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező
Társulási Megállapodást annak egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2013. július hó 01. napi
hatályba lépéssel elfogadja azzal, hogy az elfogadott korábbi Társulási Megállapodást megszünteti.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Darabos Béla polgármester

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

41/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának VII/1.1.f. pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdése alapján jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező

-

Társulási Megállapodást annak egységes szerkezetbe foglalt módosítását 2013. július hó 01. napi
hatályba lépéssel elfogadja azzal, hogy az elfogadott korábbi Társulási Megállapodást megszünteti.

Határidő:
Felelős:

3.

folyamatos
Horváth Miklós polgármester

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS KÖTÉSE SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL ÓVODAI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
Előadó:

Horváth Miklós polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Szombathely polgármestere megküldte a négy oldalas szerződést az óvodai feladatok ellátására. Több
képviselő jelezte, hogy nem ért vele egyet, mivel Velem óvodáját veszélyezteti.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Kőszeg is kapott ilyen megkeresést Szombathely polgármesterétől, ez arról szól, hogy ha az önkormányzat
megköti Szombathellyel a szerződést, akkor fogadják a szombathelyi óvodába a gyerekeket, és a szükséges
állami normatíván felüli részt kérik az önkormányzattól.

17,35 órakor megérkezett Takács Attila bozsoki képviselő, így a bozsoki képviselők létszáma 4 fő
Dr. Zalán Gábor jegyző
Januártól Bozsok és Velem Kőszeggel együtt a Többcélú Kistérségi Társulás keretében megállapodást
kötött, így mindkét településsel megoldott az óvodai ellátás. Ha a szerződést megkötik Szombathellyel,
akkor öt évre elkötelezi magát az önkormányzat. Bozsok községet ez ügyben nem keresték meg, a velemi
polgármester úr azért hozta a képviselő-testület elé, mert Szombathely visszajelzést kér, de ez nem jár
elfogadási kötelezettséggel. Erről a feladatról az Önkormányzat gondoskodik. Ha megkötnék a szerződést,
akkor évi 60.000,- Ft kiadást róna a önkormányzatra.
Szél Józsefné velemi képviselő
Köszöni a jegyző úr tájékoztatását, mert ez ügyben volt pár álmatlan éjszakája.
Rusznyák Károlyné velemi képviselő
Megjegyzi, hogy vannak szülők, akik kényszerből viszik a gyermeket Szombathelyre óvodába, mert ott
dolgoznak, és máshogy nem tudják megoldani helyben. Vannak olyan szülők, akik naponta 100 km-t
utaznak. Akiről most beszélt az bucsui.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Bucsu az más helyzet, nem tart fenn óvodát. Januártól vagy intézményt kell alapítani, vagy megállapodást
kell kötni.

-

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:

42/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a köznevelési szerződés
óvodai feladatok ellátásra vonatkozó előterjesztést. Velem Község Önkormányzata nem kíván
szerződést kötni az óvodai feladatok ellátásra.
Határidő:
Felelős:

4.

azonnal
Horváth Miklós polgármester

BOZSOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Sőbér Aurélia kőszegi pénzügyi osztályvezetőnek.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Elkészítették a 2013. évi költségvetési rendelet első módosítását. A rendeletbe átvezették az időközben
történt döntéseket, központi módosításokat.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Megköszöni a pénzügyi vezető munkáját, az átlátható jól előkészített előterjesztést.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Velem vonatkozásában is köszöni a korrekt és áttekinthető kimutatást az osztályvezető asszonynak. Várják
a vis maior bírálatot, mivel a tervezési költség 1 mFt-ba kerül.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A hétfői és keddi napját a Kormányhivatalba töltötte, a vis maiorral kapcsolatban elmondja, hogy Velem
vonatkozásában kiegészítéssel küldték tovább a pályázatot, mely szerint jóval többe kerül a helyreállítás,
mint amit igényeltek, mivel ha az eredeti állapotot állítják vissza, az nem oldja meg a problémát, mert újból
bekövetkezhet a katasztrófa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
megalkotta

Bozsok község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2013.(II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

-

5.

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kérdezi, van e valakinek kérdése.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Velem község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013.(V.30.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2013.(II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

6.

6.1

EGYEBEK
Velem Kossuth utca rézsű megcsúszás, tervezési szerződés

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Két olyan dolog van, amiről szavazni kell. A Mélyépterv Infrastruktúra Kft. beküldte az árajánlatot,
melyről az előző ülésen tájékoztattam a képviselőket. Képviselő-testületi határozata szükséges a szerződés
megkötéséhez, a tervezési költség 700.000,- Ft + áfa.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
43/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 03. 21-én megtartott
képviselő-testületi ülésen elhangzottakat megerősítve
1. elhatározza, hogy a Mélyépterv Infrastruktúra Kft.-vel készítteti el a Kossuth utca támfal terveit
700.000,- Ft + áfa összegért.
2. felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Miklós polgármester

Dr. Zalán Gábor jegyző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy csak olyan tervező készítheti el a terveket, akinek van ilyen képesítése. A
polgármester úr személyes kapcsolatainak köszönhetően a Mélyépterv Kft. elvállalta a terv elkészítését. A
polgármester úr nagyon szerény, mert ezt nem mondta el.
-

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Köszöni jegyző úr kiegészítését, valóban nagyon bízik és nagyon szeretné ha megoldódna ez a probléma.
Kalauz Balázs közterület használat iránti kérelme

6.2

Hozzászólások:
Tóth Péter velemi alpolgármester
Kalauz Balázs közterület használat iránti kérelmet nyújtott be, hirdetőtábla kihelyezésére.
Az előző ülésen beszéltünk róla, hogy a kérelmezőnek küldjenek hiánypótlást, mutassa be milyen
szöveggel és milyen hirdető berendezést szeretne elhelyezni közterületen. Kalauz Balázs elküldte a
táblának a fényképét, ami nagyon esztétikus és tájba illő, de a hirdetendő szöveget nem közölte, mondván
mindig aktuális hirdetések fognak rajt szerepelni.
Szél Józsefné velemi képviselő
Az előző ülésen valóban beszéltek róla, kérdezi a kérelmezőnek ment-e levél, hogy ne hirdesse az
Önkormányzat ingatlanát.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Valóban volt róla szó, ő fel is vállalta, hogy megírja a levelet, bevallja sajnos ez nem történt meg.
Arról volt szó, hogy az Önkormányzat érdekét sérti, mivel megtévesztő, illetve félrevezethető amit hirdet.
Félév eltelt, és még most is az Önkormányzat ingatlana, szobája és elérhetősége szerepel Kalauz Balázs
hirdetéseiben.
A képviselő-testület egyhangú véleménye, hogy írjanak levelet a kérelmezőnek, és ha ő hajlandóságot
mutat, akkor visszatérnek az Önkormányzattól kért közterület-használat engedélyezésére.
Szél Józsefné velemi képviselő
A jegyző úrnak írt egy levelet, melyet szeretne átadni, és kéri, hogy az illetékes részére továbbítsa. Röviden
elmondja, miről van szó. Egy bozsoki vállalkozó hívta fel a figyelmét, hogy Velemben van egy idős
asszony, akire oda kellene figyelni, amíg nem történik valami. Ezt írta le a jegyző úrnak, csak azért mondta
el a képviselőknek, hogy tudjanak róla.
Egy másik dolog a Manci villával kapcsolatos.
Megszólították Velemben élő vállalkozók, hogy szeretnék, ha igénybe vennék a szolgáltatásukat a Mancivilla állapotfelmérésénél. Előzetesen megmondják, hogy mi a véleményük a Manci villával kapcsolatban,
természetesen ingyenesen. A pályázathoz hivatalos felmérésre lesz szükség. Velük együtt kellene
megnézni. 800.000,- Ft-ért ne bízzanak meg senkit, ezt soknak találja. Már fél éve visszakapták az ingatlant,
és nem történt vele semmi.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Nézzék meg a velemi vállalkozók, lehet, hogy ők meg 1 millió Ft-ot mondanak.
Szél Józsefné velemi képviselő
Kérdezi a képviselőket, hogy akarják-e.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Nézzék meg, már többen is megnézték, mondjanak időpontot, ő rendelkezésre áll. Javasolja, hogy a
képviselők is legyenek ott, ha idejük engedi.

-

Bozsok kábeltévé üzemeltetése

6.3

Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatja Bozsok község képviselő-testületét, hogy a kábeltévé üzemeltetése ügyében megkeresték a PR
Telecomot, sajnos nemleges válasz érkezett. A Pannon Pipics Kft.-nek van hátraléka, javasolja, hogy addig
a szerződés felmondását az Önkormányzat ne fogadja el, amíg a tartozást ki nem egyenlítik. A központ
helyiségén a zárat lecseréltette, gondolja az a döntés, hogy vigye el amit hozott és fizesse ki amivel tartozik.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok Község Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
41/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pannon Pipics Kft. kábeltévé szolgáltatás megszűntetésének bejelentését nem fogadja el, a Kft.
Önkormányzattal szemben fennálló tartozásának rendezéséig.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hétvégén lesz a bozsoki Kalapos-napok. Zetelakáról 30 fő fog jönni,
akiket a helyiek fognak elszállásolni. Tehát a szállás és az ellátás megoldott. A TV ott lesz pénteken,
szombaton Bozsokon. Mindenki szeretettel vár a rendezvényre.

6.4

Bozsok Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 28/2013. (III.21.) számú
képviselő-testületi határozat módosítása

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Darabos Béla bozsoki polgármester
A rendezési tervvel kapcsolatosan most már olyan állapotba jutottunk, hogy kihelyezett ülésre kerül sor
június 6-án 10 órakor Bozsokon, közel 30-an lesznek. Kéri a képviselőket, aki tud, vegyen részt ezen az
ülésen.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
42/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 28/2013. (III. 21.) képviselő-testületi határozatának II. pontját az alábbiak szerint módosítja:
II. Bozsok Község önkormányzatának Képviselő-testülete a településszerkezeti terv, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat módosítása során az eljárás időszaka alatt biztosítja a lakossági
észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés résztvevőinek. A tájékoztatás módja az
önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés. A javaslatokat, észrevételeket Bernáth Ildikó
-

kirendeltség-vezetőnél kell benyújtani, aki az iktatást követően haladéktalanul, legkésőbb 5 napon
belül továbbítja azokat a rendezési terv készítőjének.
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, melyet a rendezési terv
készítője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület az előterjesztést köteles megtárgyalni
és arról döntést hozni.
Az elfogadott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Darabos Béla polgármester

Közfoglalkoztatás

6.5

Hozzászólások
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Tájékoztatja Bozsok és Velem községek képviselő-testületét, hogy a Munkaügyi Központ tájékoztatása
szerint mindkét településnek lehetősége van közfoglalkoztatott alkalmazására.
180.000,- Ft támogatást biztosítanak mindkét településnek. Kérdezi a képviselő-testületeket, hogy igénybe
kívánják-e venni.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Szükség van a közfoglalkoztatott alkalmazására, mert nagyon sok munka van.
A képviselő-testület egyetért a polgármester véleményével.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem Község Képviselő-testület 5 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
44/2013.(V.29.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy közfoglalkoztatás
keretében a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiközvetített munkavállalót
alkalmaz. Biztosítja az ehhez szükséges 180.000,- Ft állami támogatás feletti önrészt.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Horváth Miklós polgármester

Darabos Béla bozsoki polgármester
Bozsok is igénybe kívánja venni a közfoglalkoztatást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

-

43/2013.(V.29.) Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy közfoglalkoztatás
keretében a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiközvetített 1 fő
munkavállalót alkalmaz. Biztosítja az ehhez szükséges 180.000,- Ft állami támogatás feletti
önrészt.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Darabos Béla polgármester

III.
NAPIREND UTÁN

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Kéri a képviselőket, hogy a bozsoki Kalapos-napok rendezvényt reklámozzák.
Június 8-án szombaton kerül megrendezésre a velemi falunap, amire szeretettel meghív mindenkit. A
velemi Szent Vid búcsú szombatján érsek úr fog érkezni. Szeretné, ha mind a négy szent misén részt
vennének.
18,55 órakor megérkezett Takács Attila bozsoki képviselő elhagyta az üléstermet, így a bozsoki képviselők létszáma 3 fő
Darabos Béla bozsoki polgármester
Köszöni a velemiek segítség nyújtását, a színpadot elvitték a kőszegszerdahelyi Iskola 50. évfordulójára, és
onnan fogják átvinni bozsokra a Kalapos-napokra. Szeretne kérni még 5 db szemeteszsák-tartó állványt.
Mint említette, jönnek Zetelakáról, és szeretnék megnézni a Szent Vid kápolnát, kérdezi, van-e erre
lehetőség.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
A kőszegi plébániát kellene felhívni, és ott megmondják, kinél van a kulcs.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 19.00
órakor lezárta.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző

-

