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Szél Józsefné
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Bozsok Község Önkormányzata részéről:
Darabos Béla
Banga László
Takács Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
(3 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
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester köszönti a megjelenteket, jegyző urat, 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.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az ülést megnyitja.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
61/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30. napján megtartott együttes
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)
Darabos Béla Bozsok község polgármestere (szóban)
2. Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
3. Tájékoztató Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves
helyzetéről
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
4. Tájékoztató Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
5. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megalkotás
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
6. Velem községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
7. Velem községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
8. Bozsok községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
9. Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás nyújtása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

10. Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
11. Csatlakozás BURSA-Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
12. Róth Gábor rendezési terv módosítás iránti kérelme
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
13. Bozsok 265/3, és 265/4. hrsz-ú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
14. 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:
73/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 30. napján megtartott együttes
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Beszámoló két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)
Darabos Béla Bozsok község polgármestere (szóban)

2. Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
3. Tájékoztató Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves
helyzetéről
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
4. Tájékoztató Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves helyzetéről
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
5. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megalkotás
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
6. Velem községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
7. Velem községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
8. Bozsok községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere

9. Fürdőszolgáltatás veszteségére általános működési támogatás nyújtása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
10. Vízgazdálkodási feladatokhoz önkéntes hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
11. Csatlakozás BURSA-Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
12. Róth Gábor rendezési terv módosítás iránti kérelme
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere
13. Bozsok 265/3, és 265/4. hrsz-ú utak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
14. Egyebek

Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

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

1.

BESZÁMOLÓ
AZ
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOKRÓL, A KÉPVISELET SORÁN
MEGSZERZETT INFORMÁCIÓKRÓL
Előterjesztő:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
74/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármester az önkormányzat
képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról és a képviselet során megszerzett
információkról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
62/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete Darabos Béla polgármester az önkormányzat
képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról és a képviselet során megszerzett
információkról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:
2.

Darabos Béla polgármester
azonnal

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK MÓDOSA
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a pénzügyi osztályvezetőt tájékoztassa a képviselőket, hogy miért kerül módosításra a rendelet.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
A rendelet módosítására két dolog miatt van szükség. A központi támogatás emelkedik 168 eFt-tal, és a
Vasivíz Zrt. osztalék fizetése miatt 523 eFt-tal nő az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege.
Szél Józsefné velemi képviselő
Még mindig bent van a 10 eFt úthasználati díja, úgy látszik, hogy örökre bent marad, pedig már évek óta
nem kapja ezt a juttatást. Már ezért egy előző módosításkor is szólt.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Megígéri, hogy megjegyzi, és a következőbe már nem fog szerepelni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletét
a 2013. évi költségvetés megállapításáról szóló
2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3.

TÁJÉKOZTATÓ BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III.
NEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
Még nem volt rá alkalma, de ő is tisztelettel köszönti a jegyző urat, a pénzügyi osztályvezető asszonyt, a
kirendeltség vezetőt, jegyzőkönyv-vezetőt, valamint Velem és Bozsok községek képviselő-testületét.
Az előterjesztést mindenki megkapta.
Kérdezi a képviselőket, hogy volt-e idejük átnézni az anyagot. Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Bozsok község képviselő-testületét az ÖNHIKI-vel kapcsolatban tájékoztatja, hogy az anyagot
összeállították, és 4.090 eFt-ra nyújtották be az igénylést.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Társulási Tanács felé visszafizetésre került a felvett visszatérítendő
támogatást. A pályázat záró elszámolása november 7-én lesz, folyamatban van az utolsó lehívás. Volt
hiánypótlás, melyet már el küldtek, reméli, abban már nem találnak hibát és elfogadják.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
63/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
azonnal

4.

TÁJÉKOZTATÓ VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYAT 2013. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III.
NEGYEDÉVES HELYZETÉRŐL
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Megkérdezi a pénzügyi osztályvezetőt, hogy van e szóbeli kiegészítése.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Nincs hozzászólása, úgy gondolja, minden le van írva az előterjesztésben.
Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri a képviselők hozzászólását, véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
75/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

5.

Horváth Miklós polgármester
Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
azonnal

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK MEGALKOTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a pénzügyi osztályvezetőt, tájékoztassa a
képviselőket.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Új részletező táblázatokat osztott ki, mivel az előterjesztés óta már változás történt, az Óvoda támogatása,
és a központi támogatások miatt. Az idei évben 4 m Ft a hiány, a koncepció szerint a jövő évben 7.961 E
Ft.

Darabos Béla bozsoki polgármester
Ezek a számok nagyon szomorúak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A kormány megbízott úr nemrégiben roadshow-t tartott, ahol a polgármesterek és a jegyzők is részt
vettek. A roadshow végén lehetőségük volt a polgármestereknek és a jegyzőknek észrevételeik
megtételére, melyeket az illetékes szervek felé továbbítanak. Krizmanich polgármester úr volt, aki
szószólóként elmondta, hogy a feladat finanszírozás 2013. óta átállt. Ígéretet kaptak a kistelepülések, hogy
finomítva lesz. Ugyanis a központi támogatásra kapott költség nem volt elég a kötelező feladatokra. Ez a
finomítás elmaradt. Krizmanich úr kérte, hogy a végleges költségvetés elfogadásáig jelezze az illetékesek
részére az elhangzott problémát. Reméli, hogy az ott elhangzottak meghallgatásra találnak. Hiánnyal
költségvetést elfogadni nem lehet.
Banga László bozsoki alpolgármester
Kérdezi, van-e olyan kiadás, amit ki lehet húzni a koncepcióból. Nem érti, mert nem volt fejlesztés, amire
költöttek volna. Nincs bevétele az önkormányzatnak, az intézmények kiadásai be vannak állítva a
minimális szintre, ennél lejjebb nem lehet tervezni. Az Önkormányzat támogatásra szorul. Reméli, hogy
jövőre nem húzódik el a kiírás a második félévre.
Dr. Zalán Gábor jegyzők
Bozsok nem hibázott, és a képviselő-testület sem. Ki lehetne számolni, hogy az intézmények mennyibe
kerülnének, ha nem társulási szinten lennének ellátva. Ugyanis az intézmények fenntartása kötelező feladat.
Akkor nem ennyi lenne a hiány, hanem jóval több. Az egyetlen lehetőség, hogy minden fórumon
támogatást kérnek.
Banga László bozsoki alpolgármester
Még egy hozzászólása lenne, úgy érzi, hogy a testület és a polgármester bábuként ül. Mert Ő tudja, hogy
milyen bevételek lennének, de neki nincs joga megtudni, hogy mennyit fizetnek a vállalkozók iparűzési
adóként, ez hátrányt jelent. Ez mind adóbevétel lenne, ettől elesik az Önkormányzat.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Elnézést kér, hogy beleszól. Ez a probléma már felmerült Velemnél is. Megkérdezné, hogy nem lehetne-e
emelni egy fővel a létszámot, aki ellenőrizné a településeket, ugyanúgy mind a közterület felügyelő.
Szerinte többszörösen behozná az alkalmazott kiadását, hatósági ember kellene.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A városok finanszírozási létszámát két fővel csökkentették, két fővel kevesebb emberre kapnak bért.
Valóban hatósági embernek kell lenni. Előre értesíteni kell az adózót, hogy ellenőrzés lesz, de ha a hivatal
úgy dönt, hogy ez az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné, akkor ki lehet menni értesítés nélkül is.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Bozsok vonatkozásában is összegyűjtötték, hogy milyen fejlesztésekről álmodoznak, Ők is beleírták a
kerékpár utat 150-200 M Ft-tal, az önkormányzati épület felújítását, szigetelését. Bozsokon egy épületben
van a kultúrotthon és a polgármesteri iroda, beírták az óvodát is, ugyanis a szakemberek megállapították,
hogy az épület süllyed. A közvilágítást szeretnék kiváltani szélerőművel, ez 40 M Ft.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Annyit megígér az alpolgármester úrnak, hogy leül a hatósági osztályvezetővel, és az aljegyző asszonnyal az
ellenőrzés ügyében. Felajánlja, hogy február hónap folyamán fognak tartani ellenőrzést ,és ha lesz olyan,
amiről beszámolhat, akkor tájékoztatja a testületet.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Olyan nem áll fent, hogy az adózók kedvük szerint fizetnek vagy nem fizetnek, aki nem fizette be a
kivetett adót, azok esetében fizetési felszólításra és végrehajtásra kerül sor. Véleménye szerint az
ellenőrzésből nem jön be annyi, mint amit a képviselők gondolnak.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Nem baj, de láthatják az adózók, hogy ellenőrzés történik.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
64/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi koncepcióját, és
annak alapelveit elfogadja, és elrendeli a 2014. évi költségvetés összeállításánál ezek betartását.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:
6.

Darabos Béla polgármester
Dr. Zalán Gábor jegyző
2013. október 24.

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJÁNAK MEGALKOTÁSA
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkaptak.
A tegnapi Társulási Tanácsülésen elfogadásra került a 2014. évi koncepció.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tegnapi nap volt a határideje a 2014-2020 évre vonatkozó fejlesztési
elképzelések közlésére. Az öt község úgy döntött, hogy a kerékpárút felújítását bele kellene venni. Így
Velem vonatkozásában szerepel a kerékpárút felújítása 50 mFt-tal,, az Óvoda tetőszerkezet felújítása és
nyílászáró cseréje 20 M Ft-tal, , a belterületi utak burkolat felújítása 50 M Ft-tal, külterületi utak
karbantartása 40 M Ft-tal, javítása 50 M Ft-tal, a belterületi csapadékvíz elvezetése 200-250 MFt-tal, az
óvoda pajta felújítása és környékének rendbe tétele 15 M Ft-tal.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A polgármester úr szavait szeretné kiegészíteni. A megyei közgyűlés elnöke kapott egy olyan feladatot,
hogy a Települési Térségi Régió készítsen egy koncepciót a 2014-2020 közötti időszakra, mivel
területfejlesztési összegek fognak rendelkezésre állni. Ha minél előbb bekerül a Régió Kistérségi szinten
annál nagyobb esély van. Akik nem adják be időben, azoknak nehezebb lesz pályázni. Ha mindenki a
kerékpár utat kéri, akkor nagyobb lesz a súlya. A jövőbeli elképzelésekhez fognak hozzájárulni. Kötelező
feladat ellátási feladata van a kőszegi hivatalnak. Most már a munkaszervezeti feladatokhoz minden
önkormányzatnak hozzá kell járulni, mivel nincs állami támogatás. Tegnap Kőszegen elfogadásra került a
2014. éves koncepció. Ott megfogalmazásra került egy javaslat, ami 13.400 eFt-os tétel, de valamennyi
település hozzájárul, Kőszeg 80 %-ban a többi település lakosság arányosan viseli Lukácsháza kivételével.
Tekintettel arra, hogy korábban a társulásnál futó projektek megfinanszírozottak, az év végével jön vissza
ebből bevétel, illetve jövő év elején is. Olyan döntés született, hogy a visszafolyt összegek legyenek a
finanszírozásra felhasználva, és az önkormányzatoknak nem kell hozzá fizetni. Az idei évben 9 M Ft jön
vissza, de ennek van kiadási oldala is, 7-800 E Ft az év elején várható, és még 10 M Ft a jövő év folyamán.
Marad még a projektekből pénz, ami lehet, hogy visszafizetésre kerül a településeknek. Hivatal vezetőként
elmondja, hogy kért 1 ½ főt a megnövekedett feladatok ellátására és mivel az önkormányzatoknak nem
kell hozzájárulni, meg is szavazták határozott idejű alkalmazást 2014. dec. 31-ig. Hangsúlyozza, hogy a
kőszegi pénzügyi osztály nagyon le van terhelve, a plusz feladatok ellátása miatt és a túlmunkáért már
ezidáig 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező bérét járulékkal terhelve kifizettek.

Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri a képviselők hozzászólását, véleményét.
Szél Józsefné velemi képviselő
Kérdése lenne, a tűzoltók támogatása kötelező-e, kaptak-e az idei évben, van e új orvosi ügyeleti és
fogorvosi szerződés.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Igen, van új szerződés mindkét ügyben.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Annak idején mindenki támogatta, hogy az idei évben kapjanak támogatást a tűzoltók, a partfal leszakadás
vis maior pályázat elbírálása miatt hoztak egy határozatot, hogy majd a pályázat elbírálását követően
fognak dönteni.
Horváth Miklós velemi polgármester
Igen, ez így volt. Nincs ellene, hogy megkapják a 120 E Ft támogatást, de vegyék figyelembe, hogy az idei
évben akkor a tűzoltók összesen 220 E Ft-ot fognak kapni.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Igen, de a 100 E Ft címzett támogatás volt a tűzoltó autó tartály javítására kapták.
Horváth Miklós velemi polgármester
Érti, amit az alpolgármester úr mond, de a költségvetésben nincs elkülönítve, ott csak azt lehet látni, hogy
220 E Ft.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
76/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi koncepcióját, és
annak alapelveit elfogadja, és elrendeli a 2014. évi költségvetés összeállításánál ezek betartását.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
Dr. Zalán Gábor jegyző
2013. október 24.

Hortváth Miklós velemi polgármester
Javasolja, hogy a Velemi Tűzoltók működési támogatásáról döntsenek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javaslatára Velem községi Önkormányzat Képviselőtestület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
  

77/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem Község Önkéntes Tűzoltó Testülete
(9726 Velem, Rákóczi utca 45/A) részére 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2013. január 1. – 2013. december 31-ig tartó időszak
működési költségeihez.
Elszámolható költségek:

a)
működési költségek (irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin, étkeztetés,
szállás, stb.)
b) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzése)
c)
tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)
d) bankköltségek
Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint
alaptevékenységre fordított.
A képviselő-testület a támogatás összegét 2013. évi költségvetésében a támogatási keret
terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2013. január 1. – 2013. december
31-ig tartó időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi
működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került.
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről
támogatott folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással
gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni
és legkésőbb 2014. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót
benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
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Határidő:

a támogatási szerződés aláírására: 2013. november 30.
a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: 2014. január 31.

Felelős:

támogatási szerződés aláírását illetően: Horváth Miklós polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót jegyző úrnak, tájékoztassa a képviselőket.
Dr. Zalán Gábor jegyző
2013. szeptember 25-én fogadta el a képviselő-testület az Önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatát. Mivel az SZMSZ az önkormányzat alapító okiratának felel meg, ezért azt a Magyar
Államkincstár részére meg kell küldeni, törzskönyvi bejegyzés céljából. A Magyar Államkincstár
hiánypótlást küldött, hogy a társulás által ellátott szakfeladatokat nem kell tartalmazni, azt ki kell venni
belőle. Csupán ennyi a módosítás. Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.26.) önkormányzati
rendelete módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
A bozsoki rendelet módosítására is azért van szükség, mint az előző napirendi pontban elhangzott
veleminél. Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013.(X.31.) önkormányzati rendeletét
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.26.) önkormányzati
rendelete módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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FŰRDŐSZOLGÁLTATÁS VESZTESÉGÉRE ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI
TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A polgármester javasolja várják meg Szombathely döntését.
Kéri a képviselők hozzászólását.
A képviselők támogatják a polgármester javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

78/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szombathelyi Fedett Uszoda és a Termálfürdő
üzemeltetéséhez nyújtandó támogatásról való döntését a következő testületi ülésig elhalasztja.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szó Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
A polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy Bozsok is a szombathelyi döntés után hozza meg
döntését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat
szavazattal meghozta a következő határozatot:

Képviselő-testülete 3 igen

65/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szombathelyi Fedett Uszoda és a
Termálfürdő üzemeltetéséhez nyújtandó támogatásról való döntését a következő testületi ülésig
elhalasztja.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

VÍZGAZDÁLKODÁSI FELADATOKHOZ ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS
KÉRÉSE

10.

Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
A polgármester elmondja, csak akkor támogatja, ha a település fő utcáján 2-3 helyen lévő hibát a pénzből
elvégzik. A Rákóczi u. 90. számú ház előtt lévő patak padka le van szakadva ennek a javítása lenne a
legsürgősebb.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Ez a pénz nulla a munka elvégzésére. Ez a pénz csupán arra elég, hogy kétszer kijönnek és tüzet raknak.
Ha elvégzik a munkát, megkapják a pénzt, neki nincs ellenvetése.
Bársony Miklósné velemi képviselő
A Rákóczi utca 84. előtt is le van szakadva.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

79/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Őrségi Vízrendezési és
Talajvédelmi Társulat feladatellátásának biztosításához 98.527,- Ft (önkéntes) hozzájárulást nyújt
abban az esetben, ha a Velem Rákóczi u. 90. számú ház előtt lévő leszakadt padka javítási
munkálatait elvégzi.
A munka elvégzése után a hozzájárulás összege kifizetésre kerül.
Felelős:
Hivatali felelős
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Bozsok vonatkozásában 156.048,- Ft-ról van szó. Bozsokon is vannak olyan munkálatok, amit el kellene
végezni. Javasolja, hogy amint az anyagi helyzetük rendeződik, és a szükséges munkálatokat elvégzik, a
hozzájárulás kifizetésre kerül.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
66/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, amint anyagi helyzetük
rendeződik, 156.048 Ft hozzájárulást nyújt az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat
feladatellátásnak biztosításához, abban az esetben, ha a polgármesterrel előzetesen egyeztetett
munkálatokat elvégzi.
Felelős:
Határidő:

11.

Darabos Béla polgármester
azonnal

CSATLAKOZÁS BURSA-HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014. ÉVI
FORULÓJÁHOZ
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat BURSA-Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozását.

Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
67/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat BURSAHungarica Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozását.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:
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Darabos Béla polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
azonnal

RÓTH GÁBOR RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELME
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Minden képviselő részére megküldésre került a kérelem.
Kéri a jegyző urat, tájékoztassa a képviselőket, hogy milyen módon van lehetőség a módosításra.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az érvényben lévő rendezési tervben szereplő 30 %-os beépíthetőséget 40 %-ra szeretné a kérelmező
módosítatni, mivel a vállalkozásában lévő büfé meleg konyháját bővíteni szeretné, és ezt a mostani
rendezési terv nem teszi lehetővé, mivel már az ingatlan 30 %-a beépítésre került. Több településen is volt
már kérelem, hozzájárulhat az Önkormányzat azzal a kitétellel, hogy a kérelmező vállal minden költséget,
így az önkormányzatnak anyagi feladata nem lesz, csak a szükséges döntést kell meghozni.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Ha a kérelmező minden költséget vállal, akkor legyen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
81/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. Róth Gábor Velem Rákóczi utca 21., 907/1-911 hrsz-ú ingatlanokat érintő településszerkezeti
terv módosítása tárgyában benyújtott kérelmét megtárgyalta, és elviekben támogatja az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ (1)
bekezdésében rögzített jogkörében eljárva az egyes, a településrendezési eszközökben
rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződés megkötését az érintett ingatlan

tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a továbbiakban: cél
megvalósítója).
2.

településrendezési szerződés megkötése esetén elrendeli azon költségeknek vagy egyéb
ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalását, amelyek a cél megvalósításának
előfeltételei vagy következményei és az önkormányzatot terhelik.

3.

a 907/1-911 hrsz-ú területet érintő településszerkezeti terv módosításának költségére
árajánlatot kér be, melyre felhatalmazza a polgármestert.

4.

felkéri a polgármestert a szerződés előkészítésére.

Felelős:
Határidő:

13.

Horváth Miklós polgármester
elfogadásra azonnal;
egyébiránt folyamatos

BOZSOK 265/3, ÉS 265/4 HRSZ.-Ú UTAK INGYENES ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONBA ADÁSÁRÓL
Előadó:

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a kirendeltség-vezetőt, tájékoztassa a képviselőket.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Tájékoztatja a képviselőket, hogy két nappal elszámolta a beadási határidőt, ezért ismételten meg kell hozni
a két ingatlanra, útra vonatkozó határozatot. Az önkormányzatot semmi hátrány nem éri, csupán annyi,
hogy jövőre veheti birtokba a két területet. Az értékbecslés díjával jár a két terület igénybevétele, más
költsége nem lesz az önkormányzatnak.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a Bozsok belterület 265/3 hrsz. ingatlanra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
68/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI.

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdés c.) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában lévő Bozsok, belterület 265/3. helyrajzi számon felvett, kivett,
közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 970 négyzetméter területű ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, településfejlesztési,
településrendezési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és parkolás
lehetőségét kívánja biztosítani a területen, mivel az ingatlan jelenleg is közterületként funkcionál,
és az önkormányzat tartja karban.
3. Bozsok községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideérte
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
5. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bozsok, belterület 265/3. helyrajzi

számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bozsok, belterület 265/3. helyrajzi
számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:
Hivatali felelős:

azonnal
Darabos Béla polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető

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

Darabos Béla bozsoki polgármester
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a Bozsok belterület 265/4 hrsz. ingatlanra.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
69/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI.

2.

3.
4.
5.

6.

törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdés c.) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdonában lévő Bozsok, belterület 265/4. helyrajzi számon felvett, kivett,
közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű, 574 négyzetméter területű ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott, településfejlesztési,
településrendezési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és parkolás
lehetőségét kívánja biztosítani a területen, mivel az ingatlan jelenleg is közterületként funkcionál,
és az önkormányzat tartja karban.
Bozsok községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideérte
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bozsok, belterület 265/4. helyrajzi
számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bozsok, belterület 265/4. helyrajzi
számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:
Hivatali felelős:
14.

EGYEBEK

azonnal
Darabos Béla polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető

Hozzászólások
Tóth Péter velemi alpolgármester
Kéri a képviselőket, hogy akinek konkrét költsége merült fel a Gesztenyeünneppel kapcsolatban, az
jelezze, mert senki nem kívánja, hogy saját zsebből fizesse, mikor az Önkormányzatnak milliós bevételt
eredményezett. A faluban azzal szembesült, hogy a lakosság véleménye szerint a képviselők hatalmas
pénzeket kaptak a lebonyolításért. Ő elmondta, hogy nagyon szívesen átadja a feladatait, mert a képviselők
ezért nem kapnak semmit. Azt tudja, hogy polgármester úrnak 400 km-t kellett utazni a
Gesztenyeünneppel kapcsolatban, így javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa, hogy részére a 400
km költség elszámolása kifizetésre kerüljön. Bársony Miklósné képviselő asszony telefon költsége is
megemelkedett, kérdezi, hogy mennyi költségtérítést kér.
Bársony Miklósné velemi képviselő
Nem tart igényt a telefon költség kifizetésére.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Szavazásra bocsátja a polgármester úr költségtérítését.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
82/2013.(X.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármester részére 400 km
gépkocsi futás költségének megtérítését rendeli el a Gesztenyeünnep megszervezésével kapcsolatos
gépkocsi használata ellentételezésére.

Felelős:
Határidő:

Tóth Péter alpolgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
A sportöltöző használatbavételi engedélyének feltétele a közművek bekötése. A vízbekötés költsége
60.778,- Ft. A képviselő-testület hozzájárulása szükséges, hogy a költség kifizethető legyen.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A polgármester úr előlegezte meg ezt az összeget, hogy megkapják a használatbavételi engedélyt,
határozatot kellene hozni, hogy ez a költség kifizethető legyen részére.
Takács Attila bozsoki képviselő
Megkérdezi, hogy a víz és áram számlát a sportöltöző vonatkozásában ki fizeti.
Darabos Béla bozsoki polgármester
A villanyt még az önkormányzat fizeti, a víz már átírásra került tudomása szerint a sportkör nevére.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Vagyonhasznosítási szerződés alapján minden évben be kell számolni.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az értéknövelést is át kell vezetni. A következő ülésre meg fogják hívni a sportkör vezetőségét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

70/2013.(X.30.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Bozsok Sportöltöző
vízbekötés költségét 60.778,- Ft-ot átvállalja
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Horváth Miklós velemi polgármester
Elmondja, hogy a közvilágítás nagyon sokba kerül. Kőszegszerdahelyen egy bizonyos időszakba ki akarják
kapcsoltatni költség megtakarítás miatt. Tudomása szerint Kőszeg megpályáztatta a közvilágítást.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Kérdezi, hogy mikor jár le a közvilágítás korszerűsítésére kötött szerződés. Mert véleménye szerint addig
amíg nem jár le a szerződés, addig nem lehet váltani.
Horváth Miklós velemi polgármester
Ez így van, de verseny helyzet van. Velemnek nagy a közvilágítási égő száma és úgy látja, hogy némi
gondok is vannak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Elmondja, hogy a közvilágítás a kötelező feladatok körébe tartozik. Mikor megtudta az E.ON, hogy
megpályáztatja Kőszeg, azonnal megkereste őket, és 5 % kedvezményt ajánlott fel. Bozsok és Velem
vonatkozásában a polgármesterek már alá is írták a szerződésmódosítást az 5 %-os kedvezmény
igénybevételére, és a jövő évben már ez alapján fognak számlázni. Kőszeg egy aránylag nagy város 40 mFtos közvilágítási költséggel, neki a megpályáztatás nyereséges, de a kis településeknek nem lenne nagyobb
nyeresége, mint az E.On által felajánlott 5 % kedvezmény.
Szél Józsefné velemi képviselő
Az utak javításával kapcsolatban szeretne szólni. A Gesztenyés utcába a lyukak ugyanolyanok, sőt még
nagyobbak, mint voltak a javítás előtt, azt nem tudja, hogy máshol milyen, mert nem látta.
Horváth Miklós velemi polgármester
Közel 2 mFt-ot fizettünk ki, ebből a pénzből csak ilyen és ennyi munkát lehet elvégezni.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Mindenki tudja, hogy pénzkidobás évről-évre, de nincs más megoldás. Azt azonban el kell mondani, hogy
viszonylag jó minőségűek a nem aszfaltos útjaink. Tudjuk, hogy egy eső után ugyan olyan lesz az út, mint
javítás előtt, ez a csapadékvíz elvezetése miatt nincs megoldva és addig így is marad.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Belterületi szilárd burkolattal el nem látott utak és csapadékvíz elvezetésre vonatkozó pályázat 50-50%-os
lesz ki írva.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Az nekünk nem jó, olyan kell, ami legalább 90 % támogatott.
Szél Józsefné velemi képviselő
3 db interpellációt adna át a polgármester úrnak és a jegyző úrnak.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek hozzászólása az egyebek napirendi ponthoz.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Ismerteti a bozsoki képviselő-testülettel, hogy szociális ügyben kérelem érkezett, ezért zárt ülést rendel el.

Bozsok községi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta a
polgármester zárt ülés elrendelését.

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 19.55
órakor lezárta.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző

