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0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester köszönti a megjelenteket, jegyző urat, pénzügyi
osztályvezető asszonyt, Mezei Virág úrhölgyet, 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 4 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 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
72/2013.(XI.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27. napján megtartott
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Velem községi Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

2.

Bozsok községi Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

3.

Velem községi Önkormányzat zeneiskolai térítési díjról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

4.

Bozsok községi Önkormányzat zeneiskolai térítési díjról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

5.

Velem községi Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

6.

Bozsok községi Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés: Darabos Béla polgármester

7.

Ajánlattételi felhívás Velem község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

8.

Ajánlattételi felhívás Bozsok község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

9.

Velem község területére vonatkozó hóeltakarítási megállapodás
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

10.

Bozsok község területére vonatkozó hóeltakarítási megállapodás
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

11.

Egyebek

Zárt ülés keretében:
1.

A képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes szociális ügyek
Előterjesztő:
Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester

A Képviselő-testület utasítja Darabos Béla polgármestert a határozat végrehajtására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
87/2013.(XI.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 27. napján megtartott
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:

1.

Velem községi Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

2.

Bozsok községi Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

3.

Velem községi Önkormányzat zeneiskolai térítési díjról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

4.

Bozsok községi Önkormányzat zeneiskolai térítési díjról szóló rendeletének hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

5.

Velem községi Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

6.

Bozsok községi Önkormányzat települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztés: Darabos Béla polgármester

7.

Ajánlattételi felhívás Velem község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

8.

Ajánlattételi felhívás Bozsok község közigazgatási területén a települési szilárd hulladék
begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyen történő elhelyezésére
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

9.

Velem község területére vonatkozó hóeltakarítási megállapodás
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

10.

Bozsok község területére vonatkozó hóeltakarítási megállapodás
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester

11.

Egyebek

Zárt ülés keretében:
1.

A képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes szociális ügyek
Előterjesztő:
Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester

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

2.

VELEM
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
HELYI
RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere

ADÓKRÓL

SZÓLÓ

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Átadja a szót Horváth Miklós polgármesternek.
Horváth Miklós velemi polgármester
Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Szeretné kérdezni az előterjesztést készítőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Új adónem nem került bevezetésre. Magánszemélyek kommunális adója tekintetében nem kerül sor az
adómérték emelésére. A kedvezmények azonban pontosításra kerültek, továbbá az is, hogy nem jár
adókedvezmény a hasznosított ingatlanok után.
A helyi iparűzési adó mértéke változatlan marad.
Az adózási fegyelem javítása érdekében az idegenforgalmi adóval kapcsolatos rendelkezések közé
beépítésre került egy nyilvántartási kötelezettség, mely előírja, hogy a szálláshelyen megszálló vendégről az
adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást kell vezetni. Tekintettel arra, hogy a
szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos jogszabályok már nem teszik kötelezővé a
vendégkönyv vezetését, így a nyilvántartási kötelezettség bevezetésének nagyon fontos szerepe van az
ellenőrizhetőség szempontjából.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A két adónem vonatkozásában mindkét polgármesterrel átbeszélték a kedvezményeket, és utána került
elkészítésre a rendelet előterjesztése. A képviselő-testületeknek novemberben még van lehetőségük adót
emelni. Mivel a polgármesterek nem kívántak adót emelni, ezért az érvényben lévő rendelet került
átdolgozásra.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban elmondja, vendégkönyv helyett nyilvántartást lehet vezetni, így
jövőre a hivatalnak lehetősége lesz ellenőrizni, hogy valóban annyi adót fizetett-e be a szállásadó, mint
amennyi vendége volt.
Horváth Miklós velemi polgármester
Igen, volt egyeztetés a polgármester kollégával, és a jegyző úrral. Köszöni jegyző úr kiegészítését.
Szél Józsefné velemi képviselő
Kérdezi, hogy 70 év felett az üdülő után sem fizetnek adót.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Ha nem adja ki, akkor nem.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a helyi adókról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

2.

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ
RENDELETÉNEK 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.
Úgy döntöttek, új adónemet nem vezetnek be, és adót sem emelnek.
Bozsokra is ugyan az vonatkozik, mint Velemre.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
A kedvezmények tekintetében van változás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a helyi adókról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3.

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZENEISKOLATI TÉRÍTÉSI DÍJRÓL
SZÓLÓ RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Az iskolák átkerültek az államhoz, kikerültek az önkormányzatok ellátásából.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A fenntartó a Klebelsberg, az eddigi rendeletet kell hatályon kívül helyezni, technikai rendeletalkotás volt,
hogy ne maradjon hatályban a rendelet.
Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló
4/2008.(V.30.) önkormányzati rendelete és annak módosításai hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

4.

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZENEISKOLATI TÉRÍTÉSI
SZÓLÓ RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

DÍJRÓL

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal megalkotta
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló

3/2008.(V.30.) önkormányzati rendelete és annak módosításai hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

5.

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL
KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS
KÖTELEZŐ
IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
MEGALKOTÁSA
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a jegyző úr tájékoztatását.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Felül kellett vizsgálni az önkormányzatok rendeletét. Csak olyan szolgáltatóval lehet szerződést kötni, aki a
Regionális KÖHÜ-vel rendelkezik. Ezzel azonban az országban senki nem rendelkezett. A Kőszegi
Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. is beadta igényét, mert ha nem rendelkezik
ilyen engedéllyel, akkor fel kell mondani a szerződést. Kőszegen fel kellett mondani, Bozsok és Velem
településen nem kellett felmondani, mert év végén jár le. Ajánlattételi felhívást kell kiírni. Nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni. A következő napirendi pontban kell majd elfogadni.
Körlevél érkezett, hogy az új hulladéktörvény alapján mind a folyékony, mind a szilárd hulladékra
vonatkozó rendeletet felül kell vizsgálni. Aki nem rendelkezik szerződéssel, annak a Katasztrófavédelem
fog kijelölni szolgáltatót. Javasolja a rendelet megalkotását, valamint az ajánlattételi felhívás elfogadását.
A beérkezett ajánlatokat testületi ülésen ismerhetik meg, és a szerződéskötés is még az idei évben
megtörténhet, így a település rendelkezni fog 2014. január 1-jén szerződéssel. A korábbi közszolgáltató is
valószínűleg pályázni fog.
Jelzi, hogy a januári ülésen sor kerül a folyékony hulladék pályázatának kiírására, ezzel Kőszeg sem
rendelkezik még, akivel szerződésük volt, az csődbe ment.
Horváth Miklós velemi polgármester
Köszöni jegyző úr tájékoztatását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

6.

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI SZILÁRD
HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS

KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
MEGALKOTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

RENDELET

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkaptak.
A tájékoztatást az előző napirendi pontban megkapták.
Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VELEM KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE,
SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ HELYEN TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSÉRE
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
A jegyző úr az előző napirendi pontban a lényeges dolgokat elmondta. Bízik abban, hogy a Kőszegi
Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a pályázaton nyerni fog, mert nem mindegy,
hogy mennyi a szállítási költség. A szállítóval meg voltak elégedve, nagyobb reklamáció nem érkezett velük
szemben.
A polgármester ismerteti, hogy Velem vonatkozásában 58 komposztáló edényt lehet igényelni. Nem tudja
mennyi igény érkezett be eddig, de ösztönzi az embereket, hogy igényeljék.
Szél Józsefné velemi képviselő
Meddig lehet kérni, mi a határideje.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Nincs határideje.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

88/2013.(XI.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községre vonatkozó szilárd
hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:
SZOVA – Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Képviseli: Szijártó Győző mb. vezérigazgató
(9700 Szombathely, Welther Károly u. 4., Pf.:101., E-mail: titkarsag@szova.hu)
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Képviseli: Kovács István vezérigazgató
9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3., Tel.: 94/562-210 E-mail: varosgondnoksag@koszeg.hu
Sárvári HU-KE Kft.
Képviseli: Vass Rita ügyvezető,
9600 Sárvár, Ikervári út 23. T/f: (95) 520-172 info@huke.hu
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes
ajánlattevővel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

8.

Horváth Miklós polgármester
azonnal

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS BOZSOK KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉN A TELEPÜLÉS SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSÉRE,
SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÓ HELYEN TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSÉRE
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
Ezen napirendi pontra vonatkozó tájékoztatást ismerjük. Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
73/2013.(XI.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok községre vonatkozó szilárd
hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:
SZOVA – Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
Képviseli: Szijártó Győző mb. vezérigazgató
(9700 Szombathely, Welther Károly u. 4., Pf.:101., E-mail: titkarsag@szova.hu)
Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Képviseli: Kovács István vezérigazgató
9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3., Tel.: 94/562-210 E-mail: varosgondnoksag@koszeg.hu
Sárvári HU-KE Kft.
Képviseli: Vass Rita ügyvezető,

9600 Sárvár, Ikervári út 23. T/f: (95) 520-172 info@huke.hu
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes
ajánlattevővel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:
9.

Darabos Béla polgármester
azonnal

VELEM KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ HÓELTAKARÍTÁSI
MEGÁLLAPODÁS
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
A jövő hétre már 10 cm körüli hó mennyiség várható. A készenléti díjat a legminimálisabb időszakra
csökkentették.
Javasolja, hogy legyen elfogadva a megállapodás, ez egy biztonságot jelent. Viszont azt elmondja, hogy
valahogy bele kellene fogalmazni, hogy ha kárt okoz a vállalkozó, akkor kártérítéssel tartozik. Véleménye
szerint ez egy garancia az önkormányzatnak. Ez egy figyelemfelhívás, hogy jobban figyeljen oda.
A képviselők támogatják a polgármester javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
89/2013.(XI.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság-mentesítési munkák ellátására
Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval szerződést köt az alábbiak szerint:
készenléti díj: bruttó 15.000,- Ft/hó 2013. december 15 – 2014. március 15. közötti időszakra
hóeltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 39.000,- Ft/alkalom.
A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel
tartozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

10.

Horváth Miklós polgármester
azonnal, egyebekben folyamatos

BOZSOK KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓ HÓELTAKARÍTÁSI
MEGÁLLAPODÁS
Előadó:

Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Ő is javasolja, hogy a kártérítési felelősség legyen benne a megállapodásban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

74/2013.(XI.27.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság-mentesítési munkák ellátására
Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval szerződést köt az alábbiak szerint:
készenléti díj: bruttó 15.000,- Ft/hó 2013. december 15 – 2014. március 15. közötti időszakra
hóeltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 25.500,- Ft/alkalom.
A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel
tartozik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

11.

Darabos Béla polgármester

azonnal, egyebekben folyamatos

EGYEBEK

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Három dologról szeretné tájékoztatni a testületeket.
Pénteken, 29-én 17 órakor lesz Velemben katasztrófavédelmi oktatás, melyen a civil szervezetek is részt
vesznek.
A bozsoki polgármester kolléga felhatalmazásával szeretné mindkét testületet tájékoztatni, hogy tegnap
volt Társulási Tanácsülés, melyen a 2013. évi költségvetés módosítása, a bölcsődei létszámemelés
(szakdolgozó), a Művészeti Óvoda továbbképzési programja és a fejlesztési projekt zárása is elfogadásra
került.
Tájékoztatja Velem község képviselő-testületét, hogy a Leader pályázathoz Velem Község
Környezetvédelméért Alapítványnak visszatérítendő kölcsönre van szüksége, hogy a padokat meg tudja
venni. Nagyon magas árajánlatok érkeztek, még egyet be fognak szerezni. Fontos, hogy a padokat meg
tudják venni, mivel december 10-ig az első előleget le kell hívni.
Kéri a képviselők felhatalmazását, amikor pontos számot tudnak, támogassák az Alapítványnak a
visszatérítendő kölcsönt. Ez a jövő év első felében vissza fog térülni. Mindenki tudja, hogy ez 2 millió Ftos pályázat, 100 %-os finanszírozású, nincs önerő.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
javaslatára 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
90/2013.(XI.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Velem Község
Környezetvédelméért Alapítvány – Közösségi terek fejlesztése – pályázatához szükséges
visszatérítendő kölcsön nyújtását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Darabos Béla bozsoki polgármester
Bozsok község Környezetfejlesztési pályázata lezárult, ma kapta meg a jegyzőkönyvet, hogy kifogást nem
találtak. Volt hiánypótlás, mely megtörtént, így a projekt lezártnak tekinthető. Várják a pénzt. Tájékoztatja
a képviselőket, hogy a Kistérségtől erre a célra kölcsön kért összeget már visszafizették.
Van egy dolog, ami elszomorítja: kiírásra került egy pályázat kultúrház felújítására, mindent papírt
beszereztek hozzá, ma hozták volna meg a határozatot, hogy beadják a pályázatot, de tegnap visszavonták.
100 % finanszírozású lett volna a pályázat.
A polgármester beszámol a képviselőknek, hogy az idősek napi rendezvény nagyon jól sikerült, 67-en
vettek részt, 19 kerek évfordulós volt.
Mikulás ünnepség 8-án lesz, Dobrádi György fogja szállítani a Mikulást. A hétvégén SZM bál lesz.
Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy Tállai András államtitkár úrnak írtak levelet a község helyzetéről.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Velem község képviselő-testületének mondja, hogy az előző ülésen hoztak egy határozatot Róth Gábor
településrendezési terv-módosítással kapcsolatos kérelméről, mely kiegészítésre szorul, a partnerségi
szabályzat elemeit bele kell írni. Ismerteti a határozat szövegét.
Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja a képviselőknek, hogy hozzák meg a határozatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
javaslatára 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
91/2013.(XI.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2013.(X.30.) képviselő-testületi határozatot
az alábbiakkal egészíti ki:
A rendezési terv módosítása során partnerként az egyeztetési eljárásba a szomszédos települések
Önkormányzatai, a közműszolgáltató vállalatok, és helyi lakosság kerül bevonásra.
A szomszédos települések az egyes szakaszokban az érdekelt államigazgatási szervekkel
egyetemben kerülnek megkeresésre.
Velem Község Képviselő-testülete a szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása során a
záró szakmai véleményezési eljárás időszaka alatt, 21 napos közszemlével biztosítja a lakossági
észrevételek lehetőségét, mint a partnerségi egyeztetés résztvevőjének. A tájékoztatás módja az
önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztés. A javaslatokat, észrevételeket a jegyzőnél kell
benyújtani, aki az iktatást követően haladéktalanul, legkésőbb 5 napon belül továbbítja a rendezési
terv készítőjének.
Az el nem fogadott javaslatokat, véleményeket írásban kell megindokolni, amelyet a község
jegyzője terjeszt a képviselő-testület elé. A képviselő-testület köteles megtárgyalni az előterjesztést,
és arról döntést hozni.
Az elfogadott településrendezési eszközöket az önkormányzat hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
A település eltekint a 2/2005.(I.11.) Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján a
környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
azonnal, értelem szerint

Dr. Zalán Gábor jegyző
Jelzi, hogy a mai nap megkapta Szél Józsefné képviselő-asszony levelét, melyben közölte, hogy milyen
célra szeretnék visszaigényelni az ingatlanokat. A kirendeltség-vezetővel megnézték, hogy mi a
visszaigénylés menete. A konkrét célok megjelölésével a decemberi ülésre fogják beterjeszteni. A
polgármesternek kell aláírni, és akkor lehet küldeni a levelet. Előre láthatólag a következő együttes ülés
december 18-án lesz, és akkor meghozzák a kezdeményezésről szóló döntést.
Szél Józsefné velemi képviselő
A Manci-villa beszámolóval mi lesz, javasolja, ne várják meg, hogy felszólítást kapjanak.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Elkészítette a beszámolót, hétfőn postázásra kerül.
Szél Józsefné velemi képviselő
Szeretné kérni a Manci villába való bejutást. Van két száraz hely, ahova le lehetne rakni néhány, a
későbbiekben szükséges dolgot. Az épület csatornája lyukas, és a fenyőfa ága rálóg az épületre, próbálják
még decemberbe levágni, illetve a csatornát kitisztítani, és a hibás részt cserélni.
Horváth Miklós velemi polgármester
A kulcs a hivatalban van.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 18.00
órakor lezárta.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző

