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I.
NAPIREND ELŐTT

Horváth Miklós polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyző urat és a kirendeltség
dolgozóit. Rusznyák Károlyné képviselő asszony a mai ülésen nem tud részt venni egyéb elfoglaltsága
miatt, az előterjesztést megkapta, melyet támogat. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő
jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

-

Horváth Miklós polgármester
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
53/2013.(VII.17.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 17. napján megtartott
rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Népszavazási kezdeményezésről
Előadó: Horváth Miklós polgármester

2.

Egyebek
Előadó: Horváth Miklós polgármester
A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Horváth Miklós polgármester
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1

NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉRŐL
Előadó:

Horváth Miklós
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Horváth Miklós polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Velem Község polgárai saját és településük érdekében megfontolt döntést szoktak hozni. Az eltelt másfélkét hétben több mint 12 millió Ft-ot sikerült hozni a településnek. Leader pályázaton 2 millió Ft-ot,
melynek nincs önereje, utófinanszírozott.
Vis maior pályázaton 10,1 millió Ft-ot, melyhez 30 % önerőt kell rakni. A természeti káreseménnyel
kapcsolatban, mely március 1-jén következett be, több mint 100 órányi tárgyaláson vett részt. Tárgyalásai
során Budapesten és Szombathelyen szembesült több véleménnyel, köztük azzal, hogy Velemnek nincs
elegendő adóerőképessége. A költségvetést nézve megjegyezték, hogy a 10 millió Ft ügyében tárgyal,
holott a népszavazás költsége sincs prognosztizálva. Ezek a kritikus vélemények több esetben
-

csökkentették tárgyalásai eredményességét, nehéz és kellemetlen helyzetbe hozták a település érdekében
történő munkájában. Elmondta, hogy egy képviselő, és nem a képviselő-testület volt a kezdeményező a
népszavazás ügyében. Most, hogy sikerült 10,1 millió Ft-ot nyerni, és az összes tartalékot mellétenni, kéri,
hogy tegyen javaslatot a kezdeményező, miből finanszírozzák meg a népszavazás költségét. Ezen költséget
a községnek kell vállalni. Kér minden képviselőt, munkatársat, hogy a következő hetekben a meglehetősen
nagy horderejű feladatok megoldásában segítsenek.
Felhívja a figyelmet, hogy lehetőség szerint ne
akadályozzák, és ne rossz színben tüntessék fel községünket az előttünk álló feladatok sikeres megoldása
érdekében. Összefogásra van szükség.
Szeretné megköszönni a képviselők és a hivatal dolgozóinak a munkáját a vis maior ügyében.
Várja a képviselők kérdéseit, véleményeit.
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
54/2013.(VII.17.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi népszavazást – az előterjesztésben
foglalt javaslat szerint – 2013. november hó 10. napjára (vasárnap) kitűzi.
Határidő:
Felelős:
2

értelemszerűen
Horváth Miklós polgármester

EGYEBEK
2.1

Katica-táborhoz támogatás kérése
Előadó:

Horváth Miklós
polgármester

Hozzászólások:
Horváth Miklós polgármester
Mindenki megkapta a támogatást kérő levelet. Velemből 6 gyermek vesz részt a táborban. Javasolja, hogy
gyermekenként 3 eFt-tal támogassák a táborozás költségét a költségvetésben szereplő céltartalék terhére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

55/2013.(VII.17.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegszerdahelyi Általános Iskola
támogatási kérelmét megtárgyalta, és a velemi állandó lakosú általános iskolai tanulók „Katica
táborozásához” gyermekenként 3.000,- Ft/fő támogatást az önkormányzat 2013. évi céltartalék
terhére biztosít.
Felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy a támogatás átadásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
-

azonnal
Horváth Miklós polgármester

III.
NAPIREND UTÁN
Horváth Miklós polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Perendy István közcélú foglalkoztatott két hete dolgozik, nagyon sok
olyan dolgot megcsináltak a kommunális dolgozóval, amit egyedül nem tudott volna megoldani.
Megjegyzi, hogy a lakosság nagyon el van szemtelenedve. Az utakra kilógó bokrokat, fákat is levágták,
holott azt az ott lakóknak kellene elvégezni. A temető mellett lévő parkolóba nagyon sok ág és nyesedék
van, el fogják égetni, ha az idő engedi. Az E.ON-nal tárgyalni fog, mert a levágott ágakat otthagyják,
melyet az önkormányzatnak kell elszállítani és megsemmisíteni. Igazságtalannak tartja, mert a pénzt az
E.ON szedi be, akkor az ágakat is szállítsa el ő.
A közcélú foglalkozott augusztus 31-ig lesz, utána egy másik fog dolgozni szintén két hónapig.
Leader pályázaton nyertek 2 millió Ft-ot, melynek bonyolítása a jövő héten kezdődik.
Örül, hogy nyertek a vis maior pályázaton. A jegyző úr és a hivatalvezető sem biztatta, hogy nyerni
fognak. 10.120 E Ft-ot nyertek, és ehhez kell még biztosítani a költségvetésből a 30 % önerőt.
Az ingatlan tulajdonosok egy kivételével ajándékozási szerződésben átadják az önkormányzatnak a
területüket. Jagodics Károly aki 1.000,- Ft/m2 árat kér a területéért. A terv elkészült, melynek költsége a
pályázatba lesz elszámolva.
Tóth Péter alpolgármester
Megkérdezi, Jagodics Károlynak mekkora területe van.
Horváth Miklós polgármester
35 m2 területe van, melyért 35.000,- Ft-ot kellene fizetni. Etikátlannak tartja, hogy neki kifizetik, a többi
tulajdonos meg ingyen átadja az önkormányzatnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Egy állam által megítélt támogatással finanszírozott beruházást nem lehet úgy elkezdeni, hogy nincs
rendezve a tulajdon viszony.
A képviselő-testület támogatja, hogy Jagodics Károlynak fizessék ki a terület árát, hogy minél előbb el
lehessen kezdeni a beruházást.
Horváth Miklós polgármester
Ő nem támogatja, tartózkodni fog.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
meghozta a következő határozatot:
56/2013.(VII.17.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a felajánlásokat, és köszönetét
fejezi ki azoknak az ingatlan tulajdonosoknak, akik a Velem 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124.,
126., 127., 128. hrsz.-ú ingatlanokat ingyen az önkormányzat tulajdonába adták.

-

1.

a Velem 125. hrsz.-ú ingatlant az Önkormányzat megvásárolja 1.000,- Ft/m2 áron.

2.

felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.

Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Horváth Miklós polgármester

Horváth Miklós polgármester
A Gesztenyeünneppel kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2013. évi rendezvény a
Szombathely Megyei Jogú Város és az AGORA szervezésében lesz megszervezve, a tárgyalások
elkezdődtek, folyamatosan tájékoztatni fogja a képviselőket.
Az utak karbantartásával kapcsolatban, a GEOMÉ KFT. fogja végezni a munkálatokat, az alapanyagot az
Önkormányzat vásárolja meg. A vállalkozási szerződés aláírásáról tájékoztatni fogja a képviselőket.
Tóth Péter alpolgármester
Javasolja, hogy az utak karbantartása előtt a gréder menjen végig, nyomja le és csak utána kezdje meg a
sifrával való terítést. Ha ezt nem teszik meg, akkor az első eső lemossa az utakról a sifrát.
Szél Józsefné képviselő
Ha a Gesztenyés utcába megszórják sifrával, akkor az a Rákóczi utcába fog kikötni.
Tóth Péter alpolgármester
Nem akarják feltölteni az utakat. Javasolja, hogy az Önkormányzat részéről is legyen ott valaki, aki felhívja
a figyelmet, hogy hol van a kritikus szakasz.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
A Gesztenyeünneppel kapcsolatos közterület használat iránt már sokan érdeklődnek. Kérdezi, hogy
mikortól lehet beadni a kérelmeket.
Horváth Miklós polgármester
Amíg nem kristályosodik ki, hogy kivel, milyen feltételekkel lesz megszervezve addig ne fogadjanak el
kérelmet. Egyébként ha minden rendbe lesz, akkor úgyis felkerül a kérelem a honlapra.
Bársony Miklósné képviselő
Augusztus 20-ig nem akar vele foglalkozni.
Horváth Miklós polgármester:
A Hosszúvölgy vendégház (korábbi Boróka-villa) felújítási munkálatai befejeződtek, az új bérlő már
megkezdte a vendégek fogadását, a felújítás eredményeként nagyon szép lett, javasolja a következő
képviselő-testületi ülés helyszíneként kijelölni.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános
képviselő-testületi ülést 17,20 órakor lezárta és zárt ülést rendel el.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester
-

Dr. Zalán Gábor
jegyző

