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I.
NAPIREND ELŐTT
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester köszönti a megjelenteket, jegyző urat, Mezei Virág
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 4 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 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
77/2013.(XII.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. napján megtartott
együttes nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester
2. Velem községi Önkormányzat szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
3. Bozsok községi Önkormányzat szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

megalkotása
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester
4. Rendelet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2014. évi

illetménykiegészítésének megállapításáról
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester
5. Megbízási szerződés kötése hobbi- és kóbor állatok befogására és tartására

Előterjesztés: Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester
6. Hulladékszállítási szerződés kötése Velem

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
7. Hulladékszállítási szerződés kötése Bozsok

Előterjesztő: Darabos Béla polgármester
8. Ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

9. Egyebek

Zárt ülés keretében:
1. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes szociális ügyek

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

A Képviselő-testület utasítja Darabos Béla polgármestert a határozat végrehajtására.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületét
kérdezi, hogy a napirendi pontokat elfogadják e.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
98/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18. napján megtartott együttes
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester
2. Velem községi Önkormányzat szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
3. Bozsok községi Önkormányzat szociális igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

megalkotása
Előterjesztő: Darabos Béla polgármester
4. Rendelet a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2014. évi

illetménykiegészítésének megállapításáról
Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester
5. Megbízási szerződés kötése hobbi- és kóbor állatok befogására és tartására

Előterjesztés: Horváth Miklós polgármester
Darabos Béla polgármester
6. Hulladékszállítási szerződés kötése Velem

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester

7. Hulladékszállítási szerződés kötése Bozsok

Előterjesztő: Darabos Béla polgármester
8. Ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
9. Egyebek

Zárt ülés keretében:
1. A képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes szociális ügyek

Előterjesztő: Horváth Miklós polgármester
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

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

1.

BESZÁMOLÓ A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL
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.
Szeretné kérdezni, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása.
Szél Józsefné velemi képviselő
A támfal szerződéséből szeretne kérni egy példányt.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Semmi akadálya, a hivatalban a kolléganőket kell megkeresni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

99/2013.(XII.18.) 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

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Tisztelettel köszönti a jegyző urat, osztályvezető asszonyt, kirendeltség-vezető, jegyzőkönyv-vezetőt,
Velem község képviselő-testületét és Bozsok község képviselő-testületét.
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta, kérdezi, van- e valakinek kérdése, hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
78/2013.(XII.18.) 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 SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA
Előadó: Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kérdezi jegyző urat, osztályvezető asszonyt, van-e szóbeli kiegészítése.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Az előterjesztés még úgy került kiküldésre, hogy a közgyógyellátás bent volt, de a rendeletet úgy kellene
elfogadni, hogy ez kerüljön ki belőle.
Szél Józsefné velemi képviselő
Kérdezi, hogy az óvoda térítési díját Kőszeg határozza-e meg.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Igen.
Szél Józsefné velemi képviselő
Kérdezi, hogy törvény írja-e elő, hogy a polgármester egyedül döntsön szociális ügyben.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Nem, az egyszerűség kedvéért került bele, hogy ne kelljen minden alkalommal testületi ülést tartani.
Természetesen más formában is el lehet fogadni a rendeletet.

Szél Józsefné velemi képviselő
Ő szeretné, hogy a testület döntsön.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A polgármesternek beszámolási kötelezettsége van a testület felé, de ha beérkezik egy kérelem, akkor
azonnal lehet intézni. Átruházott hatáskör a polgármesternek.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
A segélyezés most egyben, „Önkormányzati segély” címszó alatt szerepel.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A rendeletbe meghagyták a rendszert, ami az itt kialakult helyzet volt. Minden segély most önkormányzati
segélyként szerepel.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Kőszeghez tartozik az óvoda ellátása.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A Társuláshoz tartozik.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Miért kell az óvodát háromfelé szétszedni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A társulási megállapodásban van meghatározva a finanszírozás.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Megkérdezi, ha valaki szociális étkezést akar igénybe venni, a kérelmet hova kell benyújtani.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az Önkormányzat képviselő-testületéhez, mert az önkormányzati ügy.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és ellátásokról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

3.

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS
ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.

Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Bozsokra is ugyan az vonatkozik, mint ami elhangzott az előző napirendi pontban. Várja a képviselők
hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét
a szociális igazgatásról és ellátásokról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

4.

RENDELET A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖZTISZTVISELŐINEK 2014. ÉVI ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt polgármester urak, tisztelt képviselők a köztisztviselői törvény úgy szól, hogy a képviselő-testület
állapítja meg és annak mértéke nem csökkenhet. Kőszeggel egyforma rendelettel kell rendelkezni, mivel
közös hivatal. A jegyző elmondja továbbá, hogy a koncepció már ezzel a számmal szerepel, javasolja a
rendelet tervezet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének
megállapításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Horváth Miklós velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.

Bozsokra is ugyan az vonatkozik, mint Velemre. Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014- évi illetménykiegészítésének
megállapításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
5.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSE HOBBI- ÉS KÓBOR ÁLLATOK BEFOGÁSÁRA
ÉS TARTÁSÁRA
Előadó:
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. Véleménye szerint mindkét településnek vannak
gondjai. Mikor nagyobb ünnepek vannak, akkor elég sok kóbor állat van. Törvény írja elő, hogy ilyen
szolgáltatással rendelkezni kell. A kiszállási díj nem kevés. Ha az önkormányzatnak van egy ilyen
szerződése, akkor az egy biztonság.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Megjegyzi, ha nincs szerződés, akkor sokkal többe kerül.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ha megtalálják az eb tulajdonosát, akkor neki kell fizetni a költségeket.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Szombathelyen a Fekete István Állatvédő Egyesület ingyen veszi át az állatokat.
Szél Józsefné velemi képviselő
Meg lehet-e nézni, hogy kinek a kutyájában van chip.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Van róla nyilvántartás a kirendeltségen, de nem mindenki a körzeti állatorvosnál végezteti el az oltást és a
chip beültetését, ezért az nem teljesen tükrözi a valóságot.
Szél Józsefné velemi képviselő
Megkérdezi, hogy a díjak emelkedtek-e az előző évihez mérten.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Valószínű, hogy emelkedett a befogási díj.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

100/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hobbi- és haszonállatok elszállítására és
tartására a STAR-LAGUNA Bt-vel (9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 14.) szerződést köt a
melléklet szerinti formában és tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
elfogadásra azonnal; egyebekben folyamatos

Darabos Béla bozsoki polgármester
Várja a képviselők kérdéseit, hozzászólásait.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2013.(XII.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hobbi- és haszonállatok elszállítására és
tartására a STAR-LAGUNA Bt-vel (9721 Gencsapáti, Dr. Szerdahelyi E. u. 14.) szerződést köt a
melléklet szerinti formában és tartalommal.
Felelős:
Határidő:

6.

Darabos Béla polgármester
azonnal

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSE VELEM
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 kérdéseket, hozzászólásokat.
Bársony Miklósné velemi képviselő
Örül, hogy olcsóbb lett a hulladékszállítás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
101/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 88/2013. (XI. 27.) képviselő–testületi

határozatával jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján
lefolytatott ajánlattételi eljárásra nézve – tekintettel arra, hogy egyetlen meghívott szolgáltató sem
tett ajánlatot - megállapítja annak sikertelenségét.

2. A közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében, a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

2014. január 01. napjától 2014. június 30. napjáig, 6 hónapos időtartamra kössön hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződést a mellékelt tartalommal a jelenlegi szolgáltatóval, a Kőszegi
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (9730 Kőszeg Kossuth Lajos utca
3.).
Felelős:
Határidő:

7.

Horváth Miklós polgármester
azonnal

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KÖTÉSE BOZSOK
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
80/2013.(XII.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 73/2013. (XI. 27.) képviselő–testületi

határozatával jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján
lefolytatott ajánlattételi eljárásra nézve – tekintettel arra, hogy egyetlen meghívott szolgáltató sem
tett ajánlatot - megállapítja annak sikertelenségét.
2. A közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében, a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

2014. január 01. napjától 2014. június 30. napjáig, 6 hónapos időtartamra kössön hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződést a mellékelt tartalommal a jelenlegi szolgáltatóval, a Kőszegi
Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (9730 Kőszeg Kossuth Lajos utca
3.).
Felelős:
Határidő:

8.

Darabos Béla polgármester
azonnal

INGATLANOK ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁNAK
KEZDEMÉNYEZÉSE
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
A lelkével nem ért vele egyet, de a nép akaratát tudomásul veszi és megszavazza.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat az MNV Zrt. honlapján található útmutató alapján készült.
Viszont a népszavazási szavazólapon az ingatlanok tulajdonba vagy használatba adása szerepelt. Javasolja,
hogy az ingatlanokra vonatkozó határozatokban a tulajdonba vagy használatba adás szerepeljen.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Véleménye szerint nincs jelentősége, úgy is érkezik majd rá válasz.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
102/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

1.
Velem 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 Velem, 135/1. helyrajzi számon felvett, kivett
üdülőépület, udvar megnevezésű, 18613 négyzetméter területű ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vagy használatba adását.
2.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 12., 13., 15. pontjaiban meghatározott,
településfejlesztés, településrendezés, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások, helyi
közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, sport,
ifjúsági ügyek ellátása érdekében kívánja tulajdonba vagy használatba venni, és Erzsébet-táborokat
kíván fogadni a területen.
3.
Velem községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba vagy használatba 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 Velem, 135/1. helyrajzi számú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Velem, 135/1. helyrajzi számú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Horváth Miklós polgármester
Hivatali felelős: Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
103/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.
Velem 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 a Velem, 384. hrsz. helyrajzi számon felvett, kivett
üdülőépület, udvar megnevezésű, 15596 négyzetméter területű ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vagy használatba adását.
2.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 4., 11., 12., 13., 15. pontjaiban meghatározott,
településfejlesztés, településrendezés, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások, helyi környezet- és természetvédelem, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek ellátása
érdekében kívánja tulajdonba vagy használatba venni, és környezettudatos, egészséges életmódra
nevelő turisztikai és oktatási központot, valamint sportolási lehetőségeket biztosító
szabadidőparkot kíván rajta létrehozni.
3.
Velem községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba vagy használatba 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 Velem, 384. helyrajzi számú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Velem, 384. helyrajzi számú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Határidő:
Felelős:
Hivatali felelős:

azonnal
Horváth Miklós polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
104/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.
Velem 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 a Velem, 572. hrsz. helyrajzi számon felvett,
kivett kultúrház megnevezésű, 10540 négyzetméter területű ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vagy használatba adását.
2.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 7., 12. pontjaiban meghatározott, településfejlesztés,
településrendezés, kulturális szolgáltatás, különösen nyilvános könyvtári ellátás biztosítása,
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, helyi
közművelődés támogatása, helyi közfoglalkoztatás feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba vagy használatba venni, és kulturális rendezvényekhez kapcsolódó célokra, települési
könyvtár céljára, helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára, történelmi
emlékhely feltárására és védelmére kívánja használni.

3.
Velem községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba vagy használatba 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 Velem, 572. helyrajzi számú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Velem, 572. helyrajzi számú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vagy használatba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.
Határidő:
Felelős:
Hivatali felelős:

9.

azonnal
Horváth Miklós polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető

EGYEBEK
A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
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.
Kérdezi, hogy az írásos előterjesztéshez van e szóbeli kiegészítés.
Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
A térítési díjra vonatkozóan Bozsok és Velem külön önkormányzati rendelettel rendelkezik, melyet
hatályon kívül kell helyezni. Az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodáját és Velemi Tagóvodáját is a Kőszegi
Társulás tartja fenn, így a térítési díj megállapítása is a társulás feladata. A Társulási megállapodásban
lehetne meghatározni, hogy melyik Önkormányzat rendeletébe legyen beépítve a térítési díj. A székhely
szerinti Önkormányzat rendeletébe kerül beépítésre, de ehhez kell az önkormányzatok hozzájáruló
nyilatkozata.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az önkormányzat rendelete csak az önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. A székhely szerinti
Kőszeg Város Önkormányzata alkothat csak rendeletet. A meglévő rendeletet vissza kell vonni, hatályon
kívül kell helyezni, hogy ne legyen ellentétes rendelet, hozzájárulást kell adni az önkormányzatoknak, hogy
a kőszegi rendeletben szerepelhessen.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Hogy lehet beleszólni, hogy például a bozsoki konyha megmaradhasson.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Véleménye szerint jobban járnak, ha megtartják. Amíg a jogszabály lehetővé teszi, és anyagilag is jobban
megéri, addig biztos megmaradhat a konyha. Egyébként önállóan nem szólhatnak bele.

Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető
Bozsok és Velem vonatkozásában nagyon alacsony a térítési díj, igazából nyersanyag norma áron szerepel.
A térítési díj összege a nyersanyag árát tartalmazza.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
105/2013.(XII.18.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Kőszeg Város és Térsége Társulása
fenntartásában működő Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodájára vonatkozóan a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti ellátások intézményi
térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletet Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alkossa meg.
Felelős:
Határidő:

Huber László elnök
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Darabos Béla bozsoki polgármesternek.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
81/2013.(XII.18.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat hozzájárul, hogy a Kőszeg Város és Térsége Társulása
fenntartásában működő Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodájára vonatkozóan a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti ellátások intézményi
térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletet Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alkossa meg.
Felelős:
Határidő:

Huber László elnök
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
A rendelet tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról szóló 11/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezéséről

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
A rendelet tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal megalkotta:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról szóló 10/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
hatályon kívül helyezéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi, van-e még valakinek hozzászólása az egyebek napirendi pont keretében.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatja Bozsok község képviselő-testületét, hogy az Apha Kft. megkapta a Vodafone Zrt-től a pénzt,
a 300.000,- Ft támogatást az Önkormányzat számlájára utalni fogják.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A bozsoki óvodával kapcsolatban szeretne még szólni. A Kőszegi Központi Óvoda mikor felújításra
került - ez már jó pár éve volt -, még a polgármester asszony idejében, 1 ½ milliót Ft értékű fa udvari
játékot elkértek. Nem tudja, hogy erről készült-e papír. A kőszegi polgármester és a polgármester asszony
biztos emlékszik rá. Az elkért jó minőségű játékok helyett kaptak más kültéri játékokat, ami nagyon rossz
minőségű, és egy év múlva már nem lehetett használni, mert balesetveszélyesnek nyilvánították. Ez
körülbelül 6-7 éve volt.
A másik dolog, sajnos egy felmérés során megállapították, hogy a bozsoki óvoda épülete süllyed. Az épület
alá folyik a víz, a csatornát is meg kellene csinálni. Mit lehetne ezzel kezdeni, valószínű pályázat kellene
hozzá.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Utána néznek, rákérdeznek.
Darabos Bála bozsoki polgármester
Megjegyzi, hogy ugyan ez a helyzet a ravatalozóval is.
Horváth Miklós velemi polgármester
Az idei évben már nem találkoznak, szeretné megköszönni a pénzügyi osztály és a kőszegi hivatal
munkáját, segítségét. Több mint 16 millió Ft-tal tudták gyarapítani a falut. Budapestről reméli, hamarosan
megérkezik a Gesztenyeünnep elszámolása is.
Köszöni mindenki munkáját. Kéri a jegyző urat, ha lesz fórum, köszönje meg Velem község gyarapodását.
Szél Józsefné velemi képviselő
A padokkal mi lesz.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
A padokat meg lehet nézni, leszállításra kerültek. Az Alapítvány azon volt, hogy a falu gyarapodjon,
véleménye szerint köszönettel tartozunk érte.

Szél Józsefné velemi képviselő
Ő látta a padokat, és véleménye szerint sem esztétikailag, sem minőségileg nem megfelelőek. Kérdezi, ki
vette át.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Ami a pályázatban szerepel, az lett megrendelve. A padok alapzatának felmérése megkezdődött.
A polgármester elmondja, hogy 2014. március 9-e után már nem lesz bent a kuratóriumban. Ismételten azt
tudja elmondani, hogy az Alapítványt nagybetűs köszönet illeti meg.
A pályázatba szereplő ár kategóriába kellett beleférni. Azt kéri a képviselőktől, hogy ameddig lehet,
segítsék az Alapítvány munkáját, hogy a pályázat megvalósulhasson.
Szél Józsefné velemi képviselő
Nem felel meg a pad sem műszakilag, sem esztétikailag. A támla derékszögű, és a derék feléig ér, nem lehet
rajta ülni, arról volt szó, hogy hasonló lesz, mint ami a szertárnál és a buszmegállónál van.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Nem Ő rendelte meg, és nem is Ő vette át. Véleménye szerint a kritériumoknak meg kell, hogy feleljen,
máshol is vannak ilyen padok. Reméli a pályázat megvalósul, ha a padokon sérülés van azt a vállalkozó
garanciában kijavítja.
Szél Józsefné velemi képviselő
Javasolja, hogy a polgármester úr nézze meg, ha még nem látta. Biztos abban, hogy nem szabvány padok.
1 millió Ft-ot ad az önkormányzat, és mindegy, hogy mit vesznek belőle. Nincs hozzá köze a testületnek,
hogy milyen padokat helyeznek ki.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Nincs hozzá köze. Meg kell köszönni, hogy az Alapítvány gyarapítja a települést. Ha majd nem tetszik,
akkor ki lehet cserélni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nincs az Önkormányzatnak beleszólása. Az Önkormányzat csak hozzájárulást ad a padokat
kihelyezéséhez.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Mivel nincs több hozzászólás, szeretné megragadni az alkalmat, és mindenkinek kellemes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 18.00
órakor lezárta.
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