Szám: V/105/2014.

Készült:

4 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi
Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthon
Bozsok, Rákóczi u. 142.

Jelen vannak:

Velem Község Önkormányzata részéről:
Horváth Miklós
Bársony Miklósné
Rusznyák Károlyné
Szél Józsefné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(4 fő)

Bozsok Község Önkormányzata részéről:
Darabos Béla
Medgyes Miklós
Horváth Attila

polgármester
képviselő
képviselő
(3 fő)

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

jegyző
pénzügyi osztályvezető
jegyzőkönyv-vezető
kirendeltség-vezető
(4 fő)

Lakossági érdeklődő:

0 fő

I.
NAPIREND ELŐTT
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester szeretettel köszönti a megjelenteket, jegyző urat,
pénzügyi osztályvezető asszonyt, Velem község képviselő-testületét, Bozsok 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:
1/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4. napján megtartott együttes
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:

1

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

2

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegének
megállapítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

3

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

4

Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

5

Velem községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere

6

Bozsok községi Önkormányzat anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletének
megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

7

Velem községi Önkormányzat anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

8

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

9

A Római Katolikus Egyházközség területcsere-kérelme
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

10

Bérleti díj elengedése iránti kérelem (Hosszúvölgy Vendégház)
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

11

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 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
1/2014.(II.04.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 4. napján megtartott együttes
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:

1

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

2

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek várható összegének
megállapítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

3

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

4

Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

5

Velem községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Horváth Miklós Velem község polgármestere

6

Bozsok községi Önkormányzat anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletének
megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

7

Velem községi Önkormányzat anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendeletének megalkotása

Előterjesztő:

Horváth Miklós Velem község polgármestere

8

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

9

A Római Katolikus Egyházközség területcsere-kérelme
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

10

Bérleti díj elengedése iránti kérelem (Hosszúvölgy Vendégház)
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

11

Egyebek
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:

Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Átadja a szót Horváth Miklós polgármesternek.
Horváth Miklós velemi polgármester, és a megjelenteket.
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kiegészítéssel szeretne élni:
Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy a 2013. november 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen is elhangzott, a 2013.
november 10-i népszavazás eredménye olyan feladatot ró a képviselő-testületre, amely meggyőződésünk
szerint nem szolgálja Velem község javát, ezért annak végrehajtását nem tudnánk megfelelően képviselni.
A 2014. év első testületi ülésének egyik feladata lenne az idei évben megrendezendő Gesztenye Napok
munkacsoportjának felállítása.

Mivel a képviselő-testület feloszlott, és ezév októberében, a Gesztenye Napok megrendezésekor már
valószínűleg nem ezekkel a tagokkal fog működni, javaslom, hogy a munkacsoport felállításáról, és annak
tagjairól a következő képviselő-testület határozzon.
Ehhez kéri a tisztelt Képviselőtársak hozzájárulását.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:
2/2014.(II.04.) 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 a kiegészítéssel együtt elfogadják.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
A két ülés közötti legfontosabb események mellett még szeretné tájékoztatni a képviselőket a rendkívüli
időjárás okozta problémákról.
Ma sikerült szereznie 2 Multicar-pótkocsi 04-es murvát. A kastélyig megtörtént az utak
síkosságmentesítése, a maradék anyagot a faluban végigszórják. A plébános úr megkereste, hogy a
templom környékét is le kellene szórni, mivel ma este szentmise lesz, és nem szeretné, ha baleset történne.
A kommunális dolgozó és Antal István a templom környékét is felszórta, hogy a mai mise zavartalan
legyen.
A farsangi bált február 8-ra tervezték, de 22-re tették át a szalagavatók miatt, melyre szeretettel meghívja a
jelenlévőket. Ez a meghívás a jegyző úrra és a pénzügyi osztályvezető asszonyra is vonatkozik.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
2/2014.(II.04.) 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 elfogadják.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Horváth Miklós velemi polgármester
Az időjárásról - mivel a kolléga beszélt - ő is szeretne.
Lakossági bejelentések tömkelege és feljelentéssel való fenyegetések voltak a rendkívüli időjárás miatt.
Közel 200 kg sót szórtak szét. 3 autót rendeletek meg az utak síkosság-mentesítésére, ettől függetlenül a
hivatal és a polgármester elmarasztalása volt a jellemző a lakosság részéről.
Mivel kézzel nem lehetett megoldani a síkosság-mentesítést, gépeket kellett rendelni. A hó eltakarítása is
megrendelésre került. Nagyon eldurvultak a dolgok az utóbbi időben. Még a Katasztrófavédelemhez is
érkezett bejelentés a lakosság részéről. Ő is több mint 40 kg sót szórt szét, többek között azért is, hogy a
szomszédja munkába tudjon indulni.

Kézi erővel a 24 utcát nem lehetett megoldani, ezért volt szükség a gépek megrendelésére. Köszöni
Kovács Istvánnak, a Városgondnokság igazgatójának segítségét. Mikor már Kőszegen szabad volt a kocsi,
azonnal irányította Velembe. A képviselőktől összefogást, és kommunikációt szeretne kérni. Reméli,
hamarosan jobb lesz az idő. Egyébként minden jó szándékú embernek köszöni a munkáját, akik segítettek
és nyugtatták az embereket.
2.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEK VÁRHATÓ ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kérdezi az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítése.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Államháztartási törvény írja elő ezen kötelezettségek megállapítását. Akkor is kell róla dönteni, ha nincs
ilyen az önkormányzatnak.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Kérdezi, Bozsoknak milyen kintlévősége van, vannak-e, akik tartoznak, lakás támogatásra gondol.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Meg fogja nézni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
3/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2017. évekre az önkormányzat
jogszabályban meghatározott saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
Felelős:
Darabos Béla polgármester
Hivatali felelő: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő:
azonnal
Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi a képviselő-testületet van-e kérdés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:
3/2014.(II.04.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-2017. évekre az önkormányzat
jogszabályban meghatározott saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
Felelős:
Horváth Miklós polgármester
Hivatali felelő: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő:
azonnal
3.

A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kérdezi az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítése.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
A hivatal költségvetésének főösszege 299.030 E Ft, ebből a munkaszervezet 11.530 eFt-ba kerül ezt a
Társulás finanszírozza, Önkormányzati hozzájárulást nem igényel. A fennmaradó összegből állami
támogatás 160.987 E Ft, saját bevétel 1.270 E Ft és a fennmaradó 125.243 E Ft-ot kellene kifinanszírozni
a három településnek lakosságszám arányosan. A személyi és dologi kiadások tekintetében látják, hogy
mennyi a települések hozzájárulása.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Kéri az észrevételeket.
Horváth Miklós velemi polgármester
Szeretné megköszönni Kőszeg és a kirendeltség, illetve a pénzügyi osztály munkáját. Társulási ülésen
elfogadásra került a költségvetés. Egész évben megpróbált mindent megoldani, Velem biztonságos
működése érdekében. Javasolja a költségvetés elfogadását.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A lakosságszámot mi alapján vették figyelembe.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Központi népesség nyilvántartás alapján a 2014. évi költségvetésnél a 2013. évi adatokat veszik figyelembe.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Látják Bozsok költségvetését, hogy indul, mínusszal. Amikor a csatlakozásról volt szó, azt mondták, ha
Kőszeghez kerülnek, akkor jobban fog járni mindkét önkormányzat. Sajnos a telek értékesítések nem
valósultak meg, de sikerült az ÖNHIKI-vell a költségvetést rendbe hozni. Az alpolgármester úr egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a mai ülésen, de megkérte, hogy tolmácsolja javaslatát.
A 2010. évi választás után, amikor a két újonnan megválasztott testület összeült, akkor került tárgyalásra a
kirendeltség finanszírozásának megosztása. Az alpolgármester úr javaslata, hogy finomítsanak a
hozzájáruláson. Lesz egy választás Velemben március 9-én, akkor az új testülettel üljenek le.
Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja, hogy az új testülettel kerüljön erre sor.
Dr. Zalán Gábor jegyző

A %-os arány megvan. A két községnek kell megállapodnia ez ügyben, emiatt Kőszeget hátrány nem éri.
Ha sikerült a két testületnek megegyeznie, bármelyik polgármester kezdeményezheti a változást, és a
következő ülés tárgyalni köteles. Amíg erre nem kerül sor, addig az érvényben lévő megállapodás szerint
történik a finanszírozás. Ha az új testület feláll, és az alakuló ülésen is túl vannak, utána lehetőség van
tárgyalni.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
A 7.600 E Ft helyett most 3.108 E Ft a hozzájárulás, elmondható, hogy jól jöttek ki a csatlakozással.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Abban tudnának segíteni, ha mondanának egy számot, mire gondoltak, akkor a pénzügy kidolgozza,
mennyi lenne a hozzájárulás településenként az új megállapodás után.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Azt bármikor ki lehet számolni.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Meg szeretnék várni Takács Attila képviselőt ezzel, aki jelenleg külföldön tartózkodik.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tudja, hogy Bozsokon Takács Attila képviselő úron keresztül oldják meg a honlapra történő közérdekű
adatok feltöltését. Sajnos ezek az adatok nem naprakészek. Szeretnének le ülni a képviselő úrral a kőszegi
hivatalban, ahol elmondanák, hogy miket kell tenni, hogy megfeleljenek az előírásnak.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A kirendeltség finanszírozás-módosításához van hozzászólása. Akkoriban megígérték, hogy egy időszakra
szól. 2014-be az új testülettel kellene tárgyalni az októberi választások után. A március 9-i választáskor
bekerülő képviselőknek a fél év legyen ismerkedésre. Ha jól emlékszik rá, megígérte Bozsok, hogy 2014.
októberig nem nyúlnak hozzá a hozzájárulás megosztásához.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
4/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Darabos Béla polgármester
Hivatali felelő: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő:
folyamatos

Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi a képviselő-testületet van-e kérdés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatot:

4/2014.(II.04.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.
évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős:
Horváth Miklós polgármester
Hivatali felelő: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő:
folyamatos

4.

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

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Szeretné megkérdezni, hogy a Vég Autóháztól kapott bérleti díjat miért nem a Sportkör kapja meg.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Azért, mert a közművek sincsenek átíratva az ő nevükre. Se a gáz, se a villany.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A 2013-as évbe nem kapták meg az egyesületek a támogatást, kérdezi, hogy akkor az idei évben duplán
kapják-e meg.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Bozsok község költségvetési rendelet tervezetében látható, hogy 1.961 E Ft fedezethiány mutatkozik.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A szüretre betervezett 400 E Ft-ot kivenné. A bevételi oldalon a Vodafone toronyért fizetett díjat nem
látja a költségvetésben.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Nincs írásos anyag, támogatásként adják az önkormányzatnak.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Ez minden évben bent volt. Ebből lehetne finanszírozni a két szervezet támogatását. 7-8 éve minden
évben érkezett Vodafone torony-támogatás.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nem érti a képviselő úr aggályát. Dokumentáció és papír nélkül a költségvetésbe nem lehet beleírni.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Kellene hozzá papír, hogy a költségvetésbe be lehessen tervezni, egyébként beérkezett, mint támogatás.
Horváth Attila bozsoki képviselő

Meg kellene fogalmazni egy levelet akár időszakra is, mondjuk 4-5 évre.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Lehet támogatási szerződést kötni, és akkor bekerül a költségvetésbe. Egyébként, ha nem várt bevétel
érkezik, annak mindenki örül. Meg fogják írni a támogatási szerződést.
Horváth Attila bozsoki képviselő
A szüret sok, teljes egészében lenullázná.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Ez az az év, amikor meg kell hívni a testvértelepülést, Zetelakát.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Akkor tartalékba kell tenni, vagy jönnek, vagy nem a zetelakiak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Javasolja, hogy a képviselő úr éljen módosító indítvánnyal, és szavazzon róla a testület.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Javasolja, hogy szavazzon a testület.
Medgyes Miklós bozsoki képviselő
Kérdezi, hogy egyáltalán ne legyen-e szüret.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Nem azt mondja, hogy ne legyen szüret. Nem volt kiadás, kérdezi a polgármestert, hogy mi lett kifizetve.
Véleménye szerint a kőszegi táncosok a mai napig nem lettek kifizetve. Van tombola, amiből ki lehet
fizetni. Kidobnak 400 E Ft-ot a semmire. Véleménye szerint a polgármester nem tudna 50 eFt-al
elszámolni.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
A számlák ott vannak, meg lehet őket nézni. Pénz nélkül nem lehet megcsinálni. Megkapja a képviselő úr
és csinálja, kötekedésen kívül mást úgysem tett eddig. Most itt van meg, lehet mutatni. Vállalja el, és
szervezze meg.
Medgyes Miklós bozsoki képviselő
Megkérdezi, mennyi jött be tombolából.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
45 E Ft.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Indítványozza, hogy a szüretre betervezett 400 E Ft-ot teljes egészében helyezzék át tartalékba.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Szavazásra bocsátja Horváth Attila képviselő módosító indítványát, és megállapítja, hogy az indítványt a
képviselő-testület nem támogatja.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Szavazásra bocsátja Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester megállapítja,
hogy Bozsok község 2014. évi költségvetése 2 igen és 1 nem szavazat mellett nem kapta meg a
megalkotásához szükséges számú szavazatot. Jelzi, hogy a költségvetés a soron következő képviselőtestületi ülésen ismét előterjesztésre kerül.

5.

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

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Többször átolvasta a rendelet-tervezetet, javaslattal
szeretne élni. A költségvetésben a Szent Vid Kulturális és Hagyományőrző Egyesület támogatása 35 eFt-al
szerepel, az Egyesület megszűnt, kéri az összeg áthelyezését tartalékba.
Szeretné megköszönni mindenkinek, hogy a 2014. évi költségvetést így tudják indítani. Bízik abba, hogy a
következő testület mind a partfal-helyreállítást mind a Leader pályázatot le fogja vezényelni. A 2013. évi
Gesztenyeünnep sikeréből adódik, hogy a 2014. évet így tudják kezdeni. A Gesztenyeünnep nettó bevétele
14.060.100,- Ft, kiadás 5.438.970 Ft. Velem község bevétele 4.310.565 Ft, mely december 31-ig be is
érkezett Velem község számlájára.
Velem biztonságosan kezdheti az évet, bízik, hogy ilyen gazdaságosan fognak továbbra is együtt dolgozni a
kőszegi pénzügyi osztállyal.
Bársony Miklósné velemi képviselő
Megkérdezi, hogy a civil szervezeteknek a támogatást ismét kérni kell-e.
Horváth Miklós velemi polgármester
A költségvetésbe szerepel. A polgármester elmondja, hogy a Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület a
25.000 Ft támogatást 2013. évben nem kapta meg. A temető ügye számára mindig kardinális volt,
elképzelhető, hogy az új testület átírja. Megfelelő összegeket különítettek el a lakosság részéről történt
kérés alapján.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
6.

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MEGALKOTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkaptak.
Kéri a hozzászólásokat.

Dr. Zalán Gábor jegyző
A rendeletet felülvizsgálták, mivel néhány rendelkezés pontosításra szorul. A rendelet tervezetbe
beépítésre kerültek a jogszabálynak megfelelő rendelkezések. Mikor ingyenes a házasságkötés és mennyi a
szolgáltatás díja. Hol és mikor lehet, illetve mikor nem lehet házasságot kötni. Velem vonatkozásában a
Gesztenyeünnep időpontjában nem lehet házasságot kötni, továbbá az anyakönyv védelme is beépítésre
került.
Horváth Miklós velemi polgármester
A biztonsági táska ügyében voltak gondok. Köszöni, hogy a hétvégéjét feláldozva, tisztelettudóan az
esküvőhöz méltóan végzi a munkáját az anyakönyvvezető.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Természetesen előfordulhat, hogy azonnali házasságkötésre van szükség, erre is megadták a lehetőséget.
Lehet idős kor, betegség stb. miatt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 3 igen
szavazattal megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletét
a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

7.

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ANYAKÖNYVI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
SZÓLÓ RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA
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.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen szavazattal
megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.05.) önkormányzati rendeletét
a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

8.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
5/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város Önkormányzatával
és Velem községi Önkormányzattal kötendő, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Horváth Miklós velemi polgármester
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
5/2014.(II.04.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg Város Önkormányzatával és
Bozsok községi Önkormányzattal kötendő, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló
megállapodás módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

9.

Horváth Miklós polgármester
azonnal

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TERÜLETCSERE-KÉRELME
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Az Egyesület elnök asszonyának volt a javaslata, hogy a Bozsok 64. hrsz. beépítetlen ingatlant, mely
Bozsok község tulajdona, adja át a Római Katolikus Egyházközségnek. Mivel az alsó buszfordulónál lévő
terület, ami a József kápolna mellett van, kellene a buszmegálló bővítéséhez, felvetődött az ingatlancsere.
Mindkét terület 200 m2-es. Tárgyaltak már Harangozó Vilmos atyával, Ő beszélt a püspökséggel. Kérte a
jegyző urat, hogy készítse elő a területcserére vonatkozó előterjesztést. Ha a képviselő-testület elfogadja a
területcserére vonatkozó határozati javaslatot, akkor az egyházközség is meg tudja tárgyalni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
6/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
Bozsok 64 hrsz.-ú 200 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant elcseréli a
Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévő Bozsok, 226 hrsz.-ú ingatlan terület- és
értékarányos 200 m2 nagyságú ingatlanrészével.
2. A telekalakítással kapcsolatos költségek mindkét felet közösen terhelik.
3. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
jogtanácsos által elkészítendő csereszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

10.

Darabos Béla polgármester
értelemszerű

BÉRLETI DÍJ ELENGEDÉSE IRÁNTI KÉRELEM (HOSSZÚVÖLGY
VENDÉGHÁZ)
Előadó:

Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Két informális ülésen tárgyalták már. A bérlőnek az a kérése, illetve kérdezi, hogy van-e lehetőség arra,
hogy a 2013. évi utolsó negyedév, és a 2014. első negyedév bérleti díját ne kelljen befizetnie.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Közvagyon védelme értelmében önkormányzati vagyont csak közfeladat ellátására lehet adni. Ha valaki
bérel egy ingatlant, az nem közfeladat. A megoldás az lehetne, hogy a testület csökkenti a bérleti díjat.
Nagyon nehéz lenne 2014. évben elengedni a 2013. IV. negyedévi bérleti díjat. Évi 600 E Ft helyett
lehetne 400 E Ft az éves bérleti díj. A bérleti szerződésbe bele van írva, hogy legfeljebb 100 eFt-al
megemelheti az Önkormányzat az éves bérleti díjat 2015-től. Ha a bérleti szerződést módosítaná az
Önkormányzat, most, 2014. évben 400 eFt-ra, jövőre emelné 500 eFt-ra, akkor tulajdonképpen a 300 E
Ft-ot az Önkormányzat biztosítaná a bérlő részére. Ha nem emeli meg 2015-től, akkor ennél nagyobb
bérleti díj kedvezményt is kapna. A költségvetés elfogadása után nem javasolja a bérleti szerződés
módosítását.

Esetleg még annyit lehetne változtatni, ha ez a bérlőnek kedvezőbb, hogy nem negyedéves szinten fizetné
meg a bérleti díjat, hanem a félévet követően, mondjuk július 12-ig.
Horváth Miklós velemi polgármester
Köszöni jegyző úr kiegészítését.
Bársony Miklósné velemi képviselő
Nem javasolná a bérleti díj csökkentését, mert félő, hogy a bérlő felmondja a szerződést.
Szél Józsefné velemi képviselő
Ez benne is motoszkál. Szeretne állást foglalni ezzel kapcsolatban. Elhiszi, hogy borzalmas állapotba vette
át a bérlő az ingatlant. Az van leírva a szerződésben, hogy nem adhatunk kedvezményt, mégis csökkentjük
a bérleti díjat. Emlékszik rá, hogy a jegyző úr már korábban mondta, hogy elég nagyvonalú az
Önkormányzat, úgy emlékszik, a szeszfőzde ügyében. Az előző bérlő 900 E Ft-ot fizetett, a mostani bérlő
600 E Ft-ot fizet, igazából már csökkentettük a bérleti díjat. Véleménye az, hogy nem ügyeltek az
átadáskor arra, milyen állapotok voltak az ingatlanban, a bérlő meg nem szólt. Nem tudja ezt megszavazni,
de valamit ki kellene találni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nem tudják elfogadni a bérbeszámítást, mert a szerződést mindkét fél aláírta. Ha neki fizetési
könnyebbség kell, akkor le kell zárnia a 2013-as évet. 2014 évbe úgy tudnak segíteni, hogy féléves
időszakban fizeti a bérleti díjat.
Szél Józsefné velemi képviselő
Az átvételkor csak az erkély ajtó hibája volt feltüntetve. Miért nem jelentkezett előbb, akkor esetleg a
mosdókagylókat az Önkormányzat kifizette volna. Ha a bérleti díjat havi szintre elosztjuk, akkor 35 E Ft,
nem egy olyan nagy összeg.
Bársony Miklósné velemi képviselő
Nem javasolja a 400 E Ft bérleti díjat, maradjon a 600 E Ft.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Egyetlen lehetőség van, ha az Önkormányzat fizetési haladékot ad.
Horváth Attila bozsoki képviselő 20,10 órakor elhagyta az üléstermet.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Az Önkormányzat kötött egy bérleti szerződést, egy nagyon jó szerződést, mely az önkormányzatot védi.
Horváth Attila bozsoki képviselő 20,12 órakor visszatért az ülésterembe.
Szél Józsefné velemi képviselő
Javasolja, hogy a bérlő kapjon haladékot, a 2013. évi hátralékra, és a 2014. első negyedévére.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
6/2014.(II.04.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúvölgy Vendégház bérlőjének kérelmére
fizetési haladékot ad: a 2014. I. negyedévre esedékes bérleti díjat a bérlő 2014. július 1-ig fizetheti
meg.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
értelem szerint

11.

EGYEBEK

Hozzászólások:
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Megkérdezi Velem polgármesterét, van-e hozzászólása az egyebek napirend keretében.
Horváth Miklós velemi polgármester
Az E.On-tól olyan megjegyzést kaptak, hogy Velem jobban ki van világítva, mint a főváros. Nagyon nagy
bővítést hajtottak végre a közvilágítás vonatkozásában, látja a számlákat, amik beérkeznek. Erre azért tért
ki, mert kérelem érkezett közvilágítási lámpa kihelyezésével kapcsolatban. Az egyik a Fagyöngy utca
sarkára, a másik a Jókai utca alsó sarkára vonatkozik. Javasolja, hogy kérjenek be árajánlatot, és a költségek
ismertében döntsön az új testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
7/2014.(II.04.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közvilágítási lámpa kihelyezését elviekben
támogatja, a megvalósításról az árajánlat bekérése után, a költségek ismeretében a következő
képviselő-testület dönt.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
értelem szerint

Horváth Miklós velemi polgármester
A másik dolog. A pártok folyamatosan jelentkeznek be. Kérdezi, hogy a kampánycélú rendezvény
megtartására kell-e terembérleti díjat fizetni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Megállapodást kell kötni a terembérletre. Mivel a terembérleti díj az Önkormányzat határozata alapján
óránként 2 E Ft, célszerű a megállapodásba beleírni, hogy a teremdíj összege minden megkezdett óra után
2 E Ft.
Horváth Miklós velemi polgármester
A holnapi nap folyamán fognak érdeklődni, kéri a hivatalt, hogy a szükséges tájékoztatást adja meg.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Az óvoda mögötti telek értékesítéséről kellene dönteni. Arról a telekről van szó, ami 700 Eft-ra volt
kalkulálva.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Értékbecslést készíttetnek és a következő ülésen dönt a képviselő-testület.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
7/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok 224/2 hrsz. 704 m2-es területet
ingatlan értékbecslés alapján szeretné értékesíteni.
Felelős:

Darabos Béla polgármester

Határidő:

azonnal

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Megkeresték telefonon, hogy visszakaphatná a község a Borházat. Jó lenne, ha visszakerülne. A
gondozását, kaszálását eddig is az Önkormányzat végezte. Ha önkormányzati tulajdonba kerülne, akkor
lehetne pályázni. Kérik az önkormányzatot, hogy küldjön levelet, milyen rendezvényeket szeretnének
rendezni az elkövetkező időszakban. Kiindulási pont lehetne, a boros gazdáknak értékesítési nap, Kalaposnapok, a szüret, őstermelői igazolvánnyal rendelkezők árusítása, méz, tojás stb.
Ez a falu legöregebb háza, muzeális érték. A bortúra onnan indul fel a hegyre, és a boros gazdák régi
igénye is teljesülne.
A hagyományőrző egyesület is ott van, továbbá különböző találkozók helyszíne.
A levelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szombathely, Berzsenyi tér l. címére kell küldeni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
8/2014.(II.04.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a bozsoki Borház ügyében
levélben megkereséssel fordul a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz.
Felelős:
Hivatali felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
azonnal

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kommunális dolgozó nyugdíjba vonul várhatóan 2014. augusztus
1jétől. A munkája további elvégzéséről gondoskodni kell, jelöltek vannak, időbe kell gondolkodni, az állást
meg kell hirdetni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Saját hatáskörbe lehet dönteni. Elég a hirdetőtáblára kitenni a pályázati felhívást.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Arról a pályázatról szeretne érdeklődni, ami a kultúrotthon felújítására szólt.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Sajnos a kiírás után három nappal lezárták a pályázatot, mindent megtettek, de sajnos nem jött össze.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Neki ezt máshogy mondták. Az egyesület elnöke mást mondott.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Tisztázni fogja az egyesülettel a félreértéseket.
Horváth Attila bozsoki képviselő
Látni szeretné a pályázati kiírást, és mindent tudni szeretne a pályázatról.

Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester
Meg fogja keresni a pályázat író céget, és tájékoztatni fogja a képviselő urat.
Darabos Béla ülést vezető bozsoki polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 20.55
órakor lezárta.
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Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző

