Szám: 123-27/2013.

Készült: 3 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 15-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73

Jelen vannak:

Horváth Miklós
Tóth Péter
Bársony Miklósné
Rusznyák Károlyné
Szél Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

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

jegyző
kirendeltség-vezető
ügykezelő
HVB elnöke
(4 fő)

Lakossági érdeklődő:

0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Horváth Miklós polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, a Helyi Választási
Bizottság elnökét, a kirendeltség-vezetőt és a jegyzőkönyv-vezetőt, köszöni, hogy rendelkezésre álltak.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitja.

-

Horváth Miklós polgármester
A meghívó kiküldésre került. Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pont megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
83/2013.(XI.15.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:
Velem  Község  Önkormányzatának  Képviselő-‐‑testülete  2013.  november  15.  napján  megtartott  
rendkívüli  nyílt  ülésének  napirendjét  az  alábbiak  szerint  határozza  meg:  
NAPIRENDI PONTOK:
1.

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. NOVEMBER 10-ÉN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁS
EREDMÉNYÉRŐL

Előadó:

2.

EGYEBEK
Előadó:

Horváth Miklós polgármester
Reményi Istvánné HVB elnök

Horváth Miklós polgármester

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

Határidő:    
Felelős:    

azonnal
Horváth  Miklós  polgármester  

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. NOVEMBER 10-ÉN MEGTARTOTT NÉPSZAVAZÁS
EREDMÉNYÉRŐL

Előadó:

Horváth Miklós polgármester
Reményi Istvánné HVB elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Horváth Miklós polgármester
Mindenki írásban megkaptak az előterjesztést.
Amint azt a képviselők is tudják, Szél Józsefné képviselő társunk kezdeményezésére 2013. november 10-én
helyi népszavazásra került sor községünkben az alábbi két kérdésben:
1. Támogatja-e Ön a Velem, Rákóczi F. u. 96. alatti ingatlan (volt Stirling-villa), a Velem, Kossuth L.
u. 1. alatti ingatlan (volt Gyermeküdülő) és a Velem, Petőfi S. u. 16. alatti ingatlan (volt Avar
Szálló) ingyenes önkormányzati tulajdonba, vagy használatba adásának kezdeményezését a
Képviselő-testület által?
2.

Támogatja-e Ön, hogy a falu a Gesztenye Ünnepet ezentúl Velemi Gesztenye Napok néven, a
község közterületére vonatkozóan más szervező bevonása nélkül, önállóan rendezze meg?

Tekintettel arra, hogy a népszavazás lebonyolítása a helyi választási iroda (a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal vezetője és munkatársai), továbbá az eredmény megállapítása és közzététele a
-

Velem Község Helyi Választási Bizottságának feladata, így arra kéri Reményi Istvánnét, a Választási
Bizottság elnökét, hogy számszerűleg ismertesse a népszavazás adatait és eredményét mindkét kérdés
tekintetében.
Reményi Istvánné HVB elnök
Tisztelettel köszönti a jegyző urat, a képviselő-testületi tagokat és a hivatal dolgozóit.
Ismertetni szeretné a november 10-én megtartott népszavazás eredményeit.
A népszavazáson 175-en jelentek meg, érvénytelen szavazat egy volt.
Az ingatlanok visszaigénylésére 122 igen, 52 nem szavazatot adtak le.
A gesztenyeünnep önálló szervezésére 118 igen, 56 nem szavazatot.
Kérdezi, van e valakinek kérdése.
Horváth Miklós polgármester
Tisztelettel megköszöni a Helyi Választási Bizottság munkáját és az elnök asszony tájékoztatását.
Reményi Istvánné HVB elnök 8,10 órakor elhagyta az üléstermet.
Horváth Miklós polgármester
Az elhangzott ismertető alapján tájékoztatja a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 48. §-a értelmében az érvényes és eredményes
népszavazással megerősített döntés (a „népakarat) végrehajtása kötelező az önkormányzatra nézve. Ennél
fogva a mai ülésen erre irányuló határozatokat kell meghozni.
Az első kérdés tekintetében egyszerű a feladat, hiszen csak kérelemmel kell fordulni a tárgyi állami
tulajdonú ingatlanokat kezelő a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez (természetesen megjelölve a tulajdonba
vagy használatba kérés célját), amely egy ízben már megtörtént. A válasz ismeretében léphetünk majd
tovább. Mindenesetre megjegyzem, hogy az elmúlt évben a 660-4/2012. ált.iktatószám alatt már elküldött,
vagyonátruházást kérő polgármesteri levél a kérelem céljaként az ingatlanok idegenforgalmi, illetve
kulturális célú hasznosítását jelölte meg.
A második kérdésben foglalt feladat végrehajtása már bonyolultabb feladat, hiszen a Velemi Gesztenye
Napok megszervezése – közvetlen tapasztalatok, kapcsolatrendszer stb. hiányában – jelentősebb
előkészítési időt igényel, és mellette még ki kell alakítani azt a szervező „csapatot” is, amelyik mindezt
megteszi. Álláspontja szerint ez az előkészítő csoport részben képviselőkből, részben külső
szakértelemmel rendelkező személyekből kell, hogy álljon. Felállását követően részletes munkatervet,
programot kell kidolgozniuk és a képviselő-testület elé terjeszteni.
Szél Józsefné képviselő
Ez két cél, sokkal többet jelöltek meg, mint ami a levélben elment a három ingatlanra. Gondolja jegyző úr
fogja megírni a levelet.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Azt kéri a kezdeményezőtől, hogy az egyes ingatlanokra vonatkozó fejlesztési cél pontos megjelölését
juttassa el hozzá, hogy az MNV Zrt. felé a levelet minél előbb megtudják írni. Nem holnap fog elmenni a
levél, várja a képviselő asszony a javaslatát
Szél Józsefné képviselő
Akkor ennek legyen határideje, mondjuk december 15.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Mikor tud javaslatot leadni, ha behozza, akkor két héten belül is elmehet a levél.
Horváth Miklós polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

-

84/2013.(XI.15.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:
1.
Velem Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a

2013. november 10-én megtartott helyi népszavazás döntése értelmében kezdeményezze a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a velemi 135/1 hrsz.-ú, a 384 hrsz.-ú és az 572 hrsz.-ú ingatlanok
ingyenes tulajdonba vagy használatba adását idegenforgalmi és kulturális hasznosítás céljából.
2.
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2014. január havi képviselő-testületi ülésre terjessze elő javaslatát a Velemi Gesztenye Napok
előkészítő csoportjának tagjaira vonatkozó javaslatát.
Felelős:
Határidő:

mindkét pontért Horváth Miklós polgármester
1. pontra 2013. december 15.
2. pontra vonatkozóan 2014. január havi képviselő-testületi ülés

2. EGYEBEK

Előadó:

Horváth Miklós polgármester

Hozzászólások
Horváth Miklós polgármester
Tóth Péter alpolgármesterrel, Bársony Miklósné képviselővel, Rusznyák Károlyné képviselővel együtt –
tisztelettel megköszöni a velemi polgárok eddigi bizalmát – de javasolja, hogy a képviselő-testület a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján
mondja ki a feloszlását, mivel a 2013. november 10-i népszavazás eredménye olyan feladatot ró a
képviselő-testületre, amely meggyőződésük szerint nem szolgálja Velem község javát, ezért annak
végrehajtását nem tudnák megfelelően képviselni.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Tóth Péter alpolgármester
Nem kíván hozzászólni, bent van minden abban, amit a polgármester úr elmondott.
Szél Józsefné képviselő
Mikor oszlik fel és milyen következménye van.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A mai nappal. Időközi választást kell kitűzni. A testület a helyén marad, amíg az időközi választás nem
lesz megtartva. Az új testület felállásakor szűnik meg a képviselők mandátuma, illetve a polgármesteré az
új polgármester megválasztásával.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így Horváth Miklós polgármester Velem Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét szavazásra hívja fel: kérdezi, hogy a képviselő-testület feloszlására
irányuló javaslatról kíván-e szavazni?
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
85/2013.(XI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a képviselő-testület
feloszlásáról szavazni kíván.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Horváth Miklós polgármester
Megállapítja, hogy a képviselő-testület támogatta a feloszlásról szóló döntéshozatalt.
-

Felkéri dr. Zalán Gábor jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ismerteti, hogy a Mötv. 55. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt, név
szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel, kimondhatja a feloszlását. A képviselő-testületi tagok
igennel vagy nemmel válaszolhatnak. Erre kerülne most sor.
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján – megbízatásának lejárta előtt – kimondja a feloszlását.
Továbbá felhívja a képviselők figyelmét, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 13/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet 33. § (3) bekezdése értelmében a név szerinti szavazás
esetén a jegyző felolvassa a képviselő-testületi tagok névjegyzékét, akik nevük elhangzása után „igen”-nel,
vagy „nem”-mel szavazhatnak. Megjegyzi, hogy amennyiben a képviselő-testület döntést hoz a
feloszlásáról, egyúttal bízza meg a jegyzőt, hogy az időközi választás mielőbbi lebonyolítása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Ezután Dr. Zalán Gábor egyenként szólítja a képviselő-testület tagjait, akik a határozati javaslatról a
következők szerint szavaznak:
Horváth Miklós polgármester:
Tóth Péter alpolgármester:
Bársony Miklósné képviselő:
Rusznyák Károlyné képviselő:
Szél Józsefné képviselő:

igen
igen
igen
igen
igen

Dr. Zalán Gábor jegyző
Megállapítja, hogy a szavazás érvényes volt, mert mind az 5 képviselő leadta a szavazatát, továbbá a
szavazás eredményes volt, mert a határozati javaslat 5 igen szavazatot kapott, azaz minősített többséggel
meghozott döntéshozatal történt.
Horváth Miklós polgármester
Kihirdeti a képviselő-testület határozatát:
86/2013.(XI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
1.
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1)
bekezdése alapján – megbízatásának lejárta előttkimondja a feloszlását.
2.
Velem Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza dr. Zalán
Gábor jegyzőt, hogy az
időközi választás mielőbbi lebonyolítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármestere
Dr. Zalán Gábor jegyző
azonnal

/A név szerinti szavazás eredményét hitelesen tanúsító névjegyzék a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

III.
NAPIREND UTÁN
Horváth Miklós polgármester
Megköszöni mindenki munkáját, és további szép napot kíván.

-

Dr. Zalán Gábor jegyző
Az év végéig rengeteg teendője lesz még a képviselő-testületnek, a kötelező rendeletek megalkotása és a
falu által rájuk rótt feladatok végrehajtása. Az év végén december 31-én lejár a hulladékszállítási szerződés.
A következő novemberi ülésre kerül beterjesztésre a hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása. Az
adórendelet is módosításra kerül, inkább technikai változások miatt.
Elmondja, hogy a hivatal felállása óta jó partnerséget, együttműködést tapasztalt ezzel a testülettel,
valamint a kölcsönös segítő készséget. Nem tudja, ki indul újra, kéri, hogy az új testület is így álljon a
közös hivatalhoz és a faluhoz. Köszöni mindenki munkáját.
Horváth Miklós polgármester
Mindenki előtt ismert a partszakadás, tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázat győztese meg van, illetve
a szerződéskötés azért nem történt meg, mert a jogászok átnézik, hogy a szerződés rendben legyen.
Mielőtt aláírásra kerülne sor, kiküldésre kerül a tervezet a képviselőknek. Megjegyzi, hogy a havazás előtt jó
lenne a partszakaszról kivágni a fákat.
A Leader pályázattal kapcsolatban szeretné a képviselőket tájékoztatni, hogy az idei évben még bizonyos
%-át le kell hívni a pályázatnak, legalább a padokat meg kellene venni, és a óvoda pajtájában elhelyezni.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános
képviselő-testületi ülést 8,20 órakor lezárta.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

-

Dr. Zalán Gábor
jegyző

