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Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi
Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. szeptember 25-én 17,30 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon
Bozsok, Rákóczi u. 142.

Jelen vannak:

Velem Község Önkormányzata részéről:
Horváth Miklós
Tóth Péter
Bársony Miklósné
Rusznyák Károlyné
Szél Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Bozsok Község Önkormányzata részéről:
Darabos Béla
Banga László
Horváth Attila
Medgyes Miklós
Takács Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor
Sőbér Aurélia
Jagodics Istvánné
Bernáth Ildikó

jegyző
pénzügyi osztályvezető
ügykezelő
kirendeltség-vezető
(4 fő)

Lakossági érdeklődő:

0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester köszönti a megjelenteket, jegyző urat, pénzügyi
osztályvezető asszonyt, Velem község képviselő-testületét, Bozsok 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 5 fő jelen van, Velem község
részéről az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az ülést megnyitja.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
59/2013.(IX.25.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 25. napján megtartott
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Velem község Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere

2. Bozsok község Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
3. Velem község 6/2013. (IV.18.) számú zárszámadási rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
4. Bozsok község 6/2013. (IV.18.) számú zárszámadási rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5. Bozsok község 2/13. (II.1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
6. Bozsok község 8/2004. számú Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletének

módosításáról
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
7. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről szóló döntés

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
8. Egyebek

Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
69/2013.(VIII.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 25. napján megtartott
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Velem község Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere

2. Bozsok község Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
3. Velem község 6/2013. (IV.18.) számú zárszámadási rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
4. Bozsok község 6/2013. (IV.18.) számú zárszámadási rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5. Bozsok község 2/13. (II.1.) számú költségvetési rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
6. Bozsok község 8/2004. számú Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletének

módosításáról
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
7. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igényléséről szóló döntés

Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
8. Egyebek

Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására.

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

VELEM KÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
MEGALKOTÁSA
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Átadja a szót Velem község polgármesterének.
Horváth Miklós velemi polgármester
Szeretettel köszönt mindenkit, nagyon örül, hogy mindkét település minden képviselője jelen van. Külön
köszöni a gondjai mellett itt lévő Rusznyák Károlyné képviselő asszonynak.
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a jegyző urat, ismertesse a képviselőkkel, hogy miért kerül módosításra az SZMSZ.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az SZMSZ módosítására azért került sor, mert a Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztálya
összehívta a jegyzőket a közigazgatási reform kapcsán, és kérte, hogy végezzék el az SZMSZ-ek
felülvizsgálatát. Az új önkormányzati törvény hatályba lépésével szükséges, ez nem csak Velem és Bozsok
vonatkozásában, hanem Kőszeg vonatkozásában is. Az SZMSZ annyi ponton igényel módosítást, hogy
célszerűbb egy új SZMSZ-t alkotni. Azonos felépítésű, mint az előző. Nem tartalmazhat törvényi
ismétlést. A rendelet tervezet leegyeztetése megtörtént a Kormányhivatal Törvényességi Főosztályával.
Dr. Nagy Edina aljegyző volt az előterjesztés készítője, mind a három rendeletet hiba nélkül átengedték. A
két település esetében megőrizték a helyi sajátosságokat. Az SZMSZ a legfontosabb rendelet. A korábbi
szabályzatban lévő szabályokat ültették át. Az eltérés a két település között az önként vállalt feladataiból
fakad. A jövő évben hozzá kell nyúlni, mivel nem teljes egészében lépett hatályba minden, van, ami jövőre
fog életbe lépni. Új elem, ami nem volt, a személyes érintettség, egyébként a szabályok nem nagyon
változtak.
Horváth Miklós velemi polgármester
Köszöni a jegyző úr tájékoztatását.
Szél Józsefné velemi képviselő
Szeretné megkérdezi, hogy miért kis betűvel írják, hogy községi.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A törzskönyvi nyilvántartásban helyesen úgy szerepel, hogy Velem községi Önkormányzat, és Bozsok
községi Önkormányzat. Amikor tavaly a volt jegyzőnő elkészítette az SZMSZ-t akkor az szerepelt, hogy
Velem Község Önkormányzata és Bozsok Község Önkormányzata, de ez nem lett megküldve a Magyar
Államkincstárba átvezetésre, ezért a törzskönyvi nyilvántartásban szerepelő név a szabályos.
Szél Józsefné velemi képviselő
Miért kisbetű a községi olyan furcsán néz ki így.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nincs akadálya, lehet módosítani, körülbelül 2 hónapos időt venne igénybe, mert mindenhol át kell írni.
Ha ragaszkodnak hozzá, akkor lehet módosítani.

Szél Józsefné velemi képviselő
Nem zavarja, akkor legyen kisbetű.
Még egyet szeretne kérdezni a munkatervvel kapcsolatban, bármikor lehet kiegészíteni, vagy csak azt lehet
tárgyalni, ami a tervben szerepel.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Bármikor lehet ülést tartani, a munkatervben csak a kötelező feladatok szerepelnek.
Szél Józsefné velemi képviselő
A testületi ülés meghívóját szeretné írásban is kérni, nem csak elektronikusan, mert nem mindig van gép
közelébe.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Rendben, akkor ezentúl írásban is megfogja kapni az anyagot.
Szél Józsefné velemi képviselő
Településpolitikai fórum, ezzel eddig nem találkozott.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tulajdonképpen ugyan az, mint a lakossági fórum.
Szél Józsefné velemi képviselő
Szeretné megkérdezni, hogy az érdekegyeztetési fórumot össze lehet-e hívni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Érdekegyeztetési fórumot a polgármester hívhatja össze.
Szél Józsefné velemi képviselő
A közmeghallgatás időpontját nem lehet előre meghatározni. A honlapon nincs fönt semmi, ha elő van
írva, akkor fent kell, hogy legyen.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Úgy van, ahogy mondja, meg kell jelentetni.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Van honlap-karbantartó, aki mindent feltesz, amit elküldenek. Még régebben Dr. Görög István körjegyző
úr idejében volt róla szó, hogy fent legyen-e a jegyzőkönyv, de akkor a képviselő-testület nem akarta, hogy
fent legyen.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Mindent fel kell tenni, költségvetést, döntéseket, rendeleteket, mindent.
Szél Józsefné velemi képviselő
Ki kell függeszteni a rendeleteket, nincs is akkora hirdetőtábla, ahova ki lehetne rakni.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
1 hónapra ki kell függeszteni és akkor lép életbe.
Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri a képviselők kérdéseit, hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013.(IX.26.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

2.

BOZSOK KÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK
MEGALKOTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Ugyan azok a kritériumok, mint ami Velemet érintett.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A II. fejezet 3 bekezdésében megvan jelölve az Egyesületek neve, szeretné megkérdezni, hogy fel kell
tüntetni, mert ha van változás, akkor módosítani kell.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az egyesület nevét nem kötelező feltüntetni, elég annyi civil szervezetek támogatása.
Ha az Önkormányzat tudja támogatni a civil szervezetet, akkor támogatási szerződést kell kötni.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Javasolja, hogy ne legyen nevesítve a civil szervezetek neve.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(IX.26.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3.

VELEM KÖZSÉG 6/2013.(IV.18.) SZÁMÚ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Horváth Miklós polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Átadja a szót Velem polgármesterének.

Horváth Miklós velemi polgármester
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. Átadja a szót az előterjesztőnek.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Szintén a Kormányhivatal utasítása, hogy a zárszámadási rendeleteket felül kell vizsgálni és ki kell
egészíteni, hogy az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervetek működéséből származó
kötelezettsége nincsen. Mindkét településnél ugyan ez a módosítás.
Horváth Miklós velemi polgámester
Kéri a képviselők kérdéseit, hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló
6/2013.(IV.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

4.

BOZSOK KÖZSÉG 6/2013.(IV.18.) SZÁMÚ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Darabos Bála Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Gondolja, ugyan az, mint Velem vonatkozásában.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tartalmában ugyan az csak Velemnél a hatályba lépés külön §-ba szerepel.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(IX.26.) számú rendelete
a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló
6/2013.(IV.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
5.

BOZSOK KÖZSÉG 2/2013.(II.1.) SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Átadja a szót a pénzügyi osztályvezető asszonynak.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
.Az előterjesztés része az információs tábla. A központi előirányzatok változásai miatt kell módosítani a
rendeletet.
Banga László bozsoki alpolgármester
Év elején lemondott a tisztelet díjáról közcélra, az a pénz hol található meg. Hozzá lehet-e nyúlni.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
A kiegészítő támogatás most kerül benyújtásra, egy közel 4 millió Ft-ot kellene igényelni. Várni kellene
addig amíg az elbírálás megtörténik.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Várjuk meg a pályázat elbírálását.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Azért nem kaptak az egyesületek támogatást, mert akkor nem igényelhetnének kiegészítő támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(IX.26.) számú rendelete
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
2/2013.(II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
6.

BOZSOK KÖZSÉG 8/2004.(IX.9.) SZÁMÚ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL
SZÓLÓ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a jegyző úr tájékoztatását.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Azért kell módosítani, mert a Kormányhivatal egy jogtechnikai hibát talált az előző rendeletben.
A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi építési szabályzat
melléklete a szabályozási terv. Ezért a módosítással a Planex Kft. által készített 9910 törzsszámú SzT-l jelű
Szabályozási tervet és az Akcióterv Kft. 006/2012. tervszámú SzT-M/4. Rajszámú tervét a rendelet
mellékletében szerepeltetni kell.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(IX.26.) számú rendelete
Bozsok Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004.(IX.9.) önkormányzati rendelete
módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

7.

MŰKÖDŐKÉPESSÉG MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS
IGÉNYLÉSÉRŐL SZÓLÓ DÖNTÉS
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Emlékezteti a képviselőket, hogy erre azért van szükség, mert a telekeladás, ami évek óta szerepel a
költségvetésben, nem valósult meg, de a bevételként van szerepeltetve. Még egy régebbi ülésen olyan
döntés született, hogy ha ki írják a kiegészítő támogatás igénylését, akkor beadja az Önkormányzat. Átadja
a szót a pénzügyi osztályvezetőnek.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Ahogy a polgármester úr mondta, a támogatást meg kell igényelni, akkor lesz az Önkormányzat
költségvetése egyensúlyban, ha ezt megnyeri.
Lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást kérni. Nem mindegy, hogy melyik, és mennyi
lesz.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
60/2013.(IX.25.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja, valamint a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján vissza nem

térítendő támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

8.

Darabos Béla polgármester
Dr. Zalán Gábor jegyző, Sőbér Aurélia osztályvezető
azonnal

EGYEBEK

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Átadja a szót Velem polgármesterének.
Horváth Miklós velemi polgármester
A mai ülés előtt tartottak informális ülést a szeszfőzde ügyével kapcsolatban, de mielőtt rátérnének, két
dologról szeretné tájékoztatni a képviselőket.
A természeti káresemény akadályba ütközött. A tervezőt hiánypótlásra kötelezték. Szeptember 30-ig van
határidő a hiba kijavítására. Jó lenne, ha tél előtt elkezdődnének a munkálatok. Reméli, szeptember 30-ig
benyújtják a hiánypótlást, és akkor ki fogják adni az építési engedélyt.
A másik a Gesztenyeünnep szervezése, ami a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen történik. Október 1jén 14 órakor lesz a helyszínbejárás. A Gesztenyeünnepig még lesz informális megbeszélés.
Most rátérne a régóta húzódó szeszfőzde ügyére, mely pénzügyi dolgokat is érint.
Kéri a kirendeltség-vezetőt, hogy ismertesse milyen álláspontra jutott a képviselő-testület az informális
megbeszélésen.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Bársony Miklósné képviselő asszony kivételével minden képviselő jelen volt az informális megbeszélésen,
de Ő már előtte a hivatalban átnézte a számlákat. A képviselő-testület arra az álláspontra jutott, hogy a
Szeszfőzde épület-felújításához 1.369.451,- Ft támogatást biztosít,, illetve az 50.000,- Ft terembérleti díjat
visszafizeti, valamint a cefretároló megépítését 50.000,- Ft-tal támogatja.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Többször volt nála Reményi úr. Ismeri az ügyet. Az előző ülésen kérte, hogy a bérlő részére küldjenek
levet, hogy az új szerződést nézze át, és juttassa vissza a hivatalba. Ő nem mondta neki, hogy írja alá, mert
amíg nem írja alá, addig a régi szerződés van életbe.
Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy ha holnap vasrácsos kerítést írnak elő, akkor az Önkormányzat azt
is megépíti-e.
A cefre tároló megépítéséhez véleménye szerint tegye le a tervet költségvetéssel együtt, mert ez az ő
érdeke, ha az Önkormányzat nem építteti meg, akkor be kell zárnia. Az Önkormányzat bérbe adta az
épületet, nem akar gátja lenni fejlődésnek, de mindent nem vállalhat be.
A pályázatban az épület felújításának önerejére csak azért fogadtak el 1.070.128,- Ft-ot, mert nem tudott
több számlát felmutatni, amit elfogadtak volna. Ezért kapott kevesebbet. Valószínű saját maga végeztette
el a munkálatokat.
A költségvetésben 1.200.000,- Ft van elkülönítve. Attól fél, hogy a bérlő újabb és újabb kéréssel fog az
Önkormányzat felé fordulni.
Szél Józsefné velemi képviselő
Mikor az ÁNTSZ kint volt, és felvett egy jegyzőkönyvet, abban szerepel a cefretároló megépítése, de az
Önkormányzat és a bérlő feladataiban is szerepel.
Dr. Zalán Gábor jegyző

Ha az Önkormányzat ott pálinkafőzőt akar, akkor őt kötelezik, de nem az Önkormányzat üzemelteti,
hanem a bérlő, és ha nem lesz cefretároló akkor lehúzhatja a rolót, mert arra az épületre nyújtotta be a
pályázatot.

Szél Józsefné velemi képviselő
A szerződés 5. pontját kifogásolta a bérlő, mely szerint nem támaszt követelést.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az ügyvédnő írta bele a szerződésbe. Meg fogja nézni, hogy pénzügyileg hogy áll a dolog, van*e tartozása
a bérlőnek. Holnap utána fog nézni, és be fog számolni a polgármester úrnak.
Horváth Miklós velemi polgármester
A polgármester megkérdezi a képviselőket, hogy egyet értenek-e azzal, hogy a pályázathoz 1.369.451,- Ftot, és az 50.000,- Ft terembérleti díjat, és a cefretároló megépítéséhez 50.000,- Ft-ot adjon az
Önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Miklós polgármester javaslatára Velem községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
70/2013.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szeszfőzde felújításával kapcsolatos számlákat
megismerte.
Az épület felújítás költségeihez 1.369.451 Ft-tal járul hozzá, valamint a bérlő részére visszafizeti az
50.000,- Ft terembérleti díjat, melyet az átadó ünnepség megtartása miatt fizetett be.
A cefretároló megépítéséhez 50.000,- Ft-tal járul hozzá.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Van még egy dolog. A Kossuth utcai támfalépítés ajándékozási szerződéseit készítő ügyvédnő megkereste.
Van egy tulajdonos, akinek nagyon kicsi területe van, úgy örökölte, de a földhivatali átvezetése nem történt
meg. A tulajdonos úgy adja oda a területet, ha az Önkormányzat az átvezetés költségét vállalja.
Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja, hogy vállalja át az Önkormányzat, mert amíg nem rendezettek a tulajdonjog viszonyok, addig
nem lehet elkezdeni az építést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Horváth Miklós polgármester javaslatára Velem községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
71/2013.(IX.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem 118, 119 hrsz ingatlanok tulajdonjog
átvezetésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat átvállalja.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
értelem szerint

Horváth Miklós velemi polgármester
Átadja a szót az ülést vezető bozsoki polgármesternek.

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Környezetfejlesztési projekt végelszámolási kérelme tegnap
beadásra került, ha beérkezik a pénz, azonnal visszafizetésre kerül a Társulási Tanácstól kölcsön kapott
pénz. Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a projekt kivitelezője feljelentette, és beidézték tanúnak,
mivel állítólag az Önkormányzat későn fizetett neki, és emiatt nem tudta rendezni a tartozásait.
Egy másik dolog. Megkereste Krug Gusztáv polgárőr, és felajánlotta segítségét, hogy alakítsanak
polgárőrséget Bozsokon. Az új jogszabály szerint tűzoltó is lehet polgárőr, nem kizáró ok. A
Katasztrófavédelem adná az eszközöket, a Polgárőrség pedig az anyagiakat. Megyei szinten létszám
alapján kapják a támogatást. Még az idei évben el kellene kezdeni. Szerinte nem járna rosszul a tűzoltó
testület, mert ők kapnák a támogatást. A két egyesületet össze kellene hozni.
Medgyes Miklós bozsoki képviselő
Megkérdezi, mi kell ahhoz, hogy el lehessen indítani.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Csak hozzájárulást kell hozzá adni. A következő ülésre meghívják Banga Attila tűzoltó parancsnokot,
Krug Gusztávot és Kutics Lászlót.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy úr megkereste, Bozsokon húsboltot akar nyitni, ő elmondta neki,
írásban adja be kérelmét.
A határátkelők akadálymentesítése megkezdődik, először Bucsunál, nem lesz épület, utána Kőszeg és a
többi következik. Bozsokon a kezelő fülkéket szüntetik meg.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Gratulál a bozsoki sportöltöző átadásához. A szüreti felvonulás megszervezése is remek volt, az időjárás is
kedvező volt. Nagyon sok más sokkal nagyobb településen, ahol több lakos van, ott sem szervezték volna
meg jobban, méltán lehetnek büszkék magukra. Reméli, ugyan ezt el tudja mondani ugyanezt a
Gesztenyeünneppel kapcsolatosan majd a velemi októberi ülésen is.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Nagyon köszöni a jegyző úr szép szavait. Köszöni a képviselőknek a jelenlétet, ennyit szeretett volna
elmondani.
Horváth Miklós velemi polgármester
Ismerteti a velemi képviselő-testülettel, hogy szociális ügyben kérelem érkezett, ezért zárt ülést rendel el.
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta a
polgármester zárt ülés elrendelését.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 19.00
órakor lezárta.
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