Szám: 123-31/2013.

Készült: 3 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. december 7-én 11,00 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

jegyző
kirendeltség-vezető
ügykezelő
(3 fő)

Lakossági érdeklődő:

0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Horváth Miklós polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, 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:
  
-

93/2013.(XII.7.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:

Velem   községi   Önkormányzat   Képviselő-‐‑testülete   2013.   december   7.   napján   megtartott  
rendkívüli  nyílt  ülésének  napirendjét  az  alábbiak  szerint  határozza  meg:  
NAPIRENDI PONTOK:
1.

VELEM KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE
VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA

Előterjesztő:

2.

Tóth Péter alpolgármester

EGYEBEK

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

azonnal
Horváth  Miklós  polgármester  

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1

VELEM KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY RÉSZÉRE
VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS NYÚJTÁSA

Előadó:

Tóth Péter alpolgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Tóth Péter alpolgármester
A kiküldött anyagot mindenki írásban megkapta.
A lényeg az, hogy nincs pénze az Alapítványnak. Mivel a pályázat utófinanszírozott, ezért az
Önkormányzatnak kellene kamatmentes kölcsönt adni. Ha megtörténik az elszámolás, visszaadják az
Önkormányzatnak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Egyeztettek a pályázat író céggel, ez kerül beépítésre a megállapodásba. A jövő évi költségvetés likvid
helyzetéhez alakították.
A jegyző elmondja, hogy az előző ülésen hozott határozatot vissza kell vonni, és az előterjesztésben
szereplő határozatot kell meghozni.
Horváth Miklós polgármester
Érintettséget jelent be, közli, hogy Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány részére visszatérítendő
támogatás nyújtása ügyében a döntéshozatalban nem kíván részt venni, alapítványi tagsága miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

-

94/2013.(XII.7.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármestert a Velem Község
Környezetvédelméért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása ügyében a
döntéshozatalból – személyi érintettség miatt – kizárja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Péter alpolgármester
azonnal

Bársony Miklósné képviselő
Ő is érintettséget jelent be Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány részére visszatérítendő
támogatás nyújtása ügyében, mivel az Alapítvány kuratóriumi tagja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
95/2013.(XII.7.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony Miklósné képviselőt a Velem Község
Környezetvédelméért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása ügyében a
döntéshozatalból – személyi érintettség miatt – kizárja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Péter alpolgármester
azonnal

Tóth Péter alpolgármester
Felkéri a képviselőket, hogy a 90/2013.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról
szavazzanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
96/2013.(XII.7.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2013.(XI.27.) számú képviselő-testületi
döntést visszavonja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Péter alpolgármester
azonnal

Tóth Péter alpolgármester
Kérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Szél Józsefné képviselő
Mi van akkor, ha nem tudnak elszámolni, ki számol el, a pályázat író ismert, ki felügyeli a pályázatot.
Horváth Miklós polgármester
A pályázat alapján 15 db pad kerül kihelyezésre, és a Nuschy-sziget mellett lévő veszélyes támfal
megépítése történik meg, illetve a szeméttárolókat helyeznek el.
Az árajánlatok bekérése a pályázat megnyerése után kiküldésre került, sajnos nem érkezett be árajánlat.
Egy kőszegi céget kerestek meg, aki elfogadható árajánlatot adott, és ígéretet tett, hogy a padokat
december 20-ig leszállítják. Ez egy környezetvédelmi pályázat. Minden padon környezetvédelemmel
kapcsolatos szöveg lesz elhelyezve. Az elnök asszony állítja össze a szöveget.
Mint említette, a pályázatban 15 db pad kihelyezése, minden második pad mellé fedeles szeméttartó,
alapzat kirakása és a Nuschy-szigeten lévő veszélyes támfal megépítése szerepel. Azt kéri a képviselőktől,
hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a pályázat megvalósuljon.

-

A pályázat író cég több pályázatot bonyolított le, bízik abba, hogy a megvalósítás sikeres lesz. Érdeke a
pályázat írójának is, hogy megvalósuljon.
Szél Józsefné képviselő
A pályázat írója megkaphatja ebből a pénzből is a jutalékát. Decemberben el kell számolni az első résszel,
nem érti, hogy miért most kell az utolsó pillanatban kapkodni, mikor már tudták júniusban, mikor
megnyerték a pályázatot.
Továbbá megjegyzi a képviselő azt is, hogy arról volt szó, olyat ne határozzon a testület, ami a másik
testületnek kötelezettséget jelent, a második részletre gondol.
Miért nem kapott tájékoztatást az Alapítványról, nem tud róla semmit.
Tóth Péter alpolgármester
Hangsúlyozza, hogy ez nem az Önkormányzat pályázata, hanem az Alapítványé.
Horváth Miklós polgármester
Most volt egy lehetőség a pályázatra, arra kell törekedni, hogy ez megvalósuljon.
Szél Józsefné képviselő
Mi lesz, ha nem tudnak elszámolni. Mi megígérjük, hogy utaljuk a támogatást, és mi van akkor, ha nem
tudnak elszámolni, ez az aggálya.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Érti a képviselő asszony aggályát, de vissza lehet perelni. Biztos, hogy vannak buktatói a pályázatnak, de
ha van már megrendelés, akkor nem lesz gond, bízik, hogy megtörténik az elszámolás.
Szél Józsefné képviselő
Kik a felelősek.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az Alapítvány kapja a pénzt és a kuratórium dönt.
Horváth Miklós polgármester
Ismerteti az Alapítvány tagjainak a névsorát, de a polgármester elmondja, hogy ezek a tagok a következő
testület felállásáig lesznek:
Dr. Aradi Mária elnök, Dr. Lányi Péter titkár, Horváth Miklós, Bársony Miklósné, Mészáros Imre, Kalauz
Balázs, Gegus Zoltán és Mezei Virág tagok.
Bársony Miklósné hivatalosan lemondott, de az átvezetés nem történt meg, ezért szerepel még tagként.
Szél Józsefné képviselő
Mikor ide jött akkor eldöntötte, hogy nem szavazza meg.
Tóth Péter alpolgármester
Megkérdezi képviselő társától, tudja-e, hogy ez mivel jár.
Szél Józsefné képviselő
Júliusba megnyerték a pályázatot és most az utolsó pillanatba kell határozni.
Azt mondta a polgármester úr, hogy az alapzatra nem jött be ajánlat, és ha most sem jön be, mi lesz.
Horváth Miklós polgármester
Ha ilyen pesszimistán álltak volna hozzá, akkor a 23 év alatt nem történt volna semmi.
Megkérdezi a képviselő asszonyt, hogy a partszakadásról sincs-e tudomása.
Szél Józsefné képviselő
Nem.

-

Tóth Péter alpolgármester
Még egyszer elmondja, hogy a pályázat nem az Önkormányzaté, hanem az Alapítványé és Ők intézik.
Szél Józsefné képviselő
Kéri jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy a lelkiismeretével ellentétesen, de megszavazza, hogy megvalósuljon,
de szeretne tudni mindenről.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Meg lehet kérni az Alapítványt, hogy február környékén készítsen beszámolót, és számoljon be a
képviselő-testületnek, hogy mi történt.
Szél Józsefné képviselő
Akkor megszavazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
97/2013.(XII.7.)  Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-‐‑testületének  határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem Község Környezetvédelméért
Alapítvány részére „Közösségi terek fejlesztése Velemben” című pályázata megvalósításához
2.543.881,- Ft visszatérítendő támogatást nyújt az előterjesztés melléklete szerinti Támogatási
megállapodásban szereplő formában és tartalommal.
Felhatalmazza Tóth Péter alpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Tóth Péter alpolgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő:
azonnal, egyebekben folyamatos
2. EGYEBEK

Hozzászólások
Horváth Miklós polgármester
Tájékoztatja a képviselőket a Kossuth utcai támfal építésével kapcsolatban. A nyertes BIT-ÉP Kft.-vel a
szerződés a tegnapi napon aláírásra került. Szeretné, hogy meg legyen építve a partfal. A szerződés azért
csak most került aláírásra, mert a jogi terület tisztázása hosszú időt vett igénybe. A téli időjárás miatt nem
veszi át a munkaterületet a vállalkozó, csak márciusban, mivel a munkálatokat is csak akkor tudja
elkezdeni. Egyelőre mást nem tudnak tenni, mint a partszakadás érintett szakaszát leszalagozzák. A
vállalkozó a fákat levágja, hogy a hó és a téli csapadék nehogy még nagyobb kárt okozzon. Megjegyzi, hogy
ez a munka nem szerepel a vállalkozó kötelezettségében.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a soron következő ülés a Hosszú-völgy Vendégházban lesz megtartva
december 18-án. Ha a vendégházban nem lesz vendég, akkor a fűtés költségébe az Önkormányzat be fog
szállni.
December 16-án 14 órakor lesz az idősek karácsonya.
Bársony Miklósné képviselő
Kérdezi, hogy a főzés meg lett-e beszélve.
Horváth Miklós polgármester
Már beszélt a szakácsnővel. Pontosítani kellene, hogy mi legyen a menü. Tudomása szerint csirkemellben
állapodtak meg.

-

Bársony Miklósné képviselő
Brassói csirkemell és hozzá tört burgonya, ecetes uborkával.
Tóth Péter alpolgármester
Felajánlja segítségét a szakácsnőnek.
Bársony Miklósné képviselő
Szintén segít, ha kell.
Szél Józsefné képviselő
Megkérdezi, hogy kik kerülnek meghívásra.
Horváth Miklós polgármester
A 60 év felettiek.
A legidősebb asszony Kovács Gézáné, a legidősebb férfi Fekete Iván Árpád.
Szél Józsefné képviselő
Megkérdezi, hogy körülbelül hány fő.
Horváth Miklós polgármester
Körülbelül 80 fő.
A hétfői napon kerül kiküldésre a meghívó.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános
képviselő-testületi ülést 11,40 órakor lezárta.

k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

-

Dr. Zalán Gábor
jegyző

