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I.
NAPIREND ELŐTT
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester szeretettel köszönti a megjelenteket, jegyző urat,
pénzügyi 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 indítványozza, hogy a meghívóban szereplő 7., 8. és
10. napirendi pontot vegyék le, ne tárgyalják. A polgármester javasolja, hogy a 7. és 8. napirendi pontot
majd az új képviselő-testület tárgyalja, 12 nap múlva időközi választásra kerül sor. Javasolja, hogy
költségvetést érintő döntéseket a jelenlegi képviselő-testület már ne hozzon. A 10. napirendi pont levételét
azért javasolja, mert véleménye és képviselőtársai szerint is jobb lenne, ha a tervező is jelen lenne a
rendelet elfogadásán. Így lehetősége lenne a képviselőknek még a nem tisztázott kérdéseket feltenni.
Javasolja, hogy a 2014. március 3-án megtartandó rendkívüli testületi ülésre hívják meg a tervezőt, akkor
döntsenek a rendelet elfogadásáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

10/2014.(II.26.) Velem községi Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Horváth Miklós polgármester
módosító indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 7., 8. és 10. napirendi pontot – leveszik - és
az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
2. Velem 1320 és 1035 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos jogvita
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)
3. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
4. Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5. Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
6. Bozsok 224/2 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

7. A Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
8. Velem Község Önkéntes Tűzoltó Testületének támogatási kérelme
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
9. A bozsoki Borház önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
10. Velem község Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
11. 2014. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
12. Bozsok község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
13. Velem község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
14. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanács
helyettes képviselőjének megválasztása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
15. Egyebek
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
11/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Horváth Miklós polgármester
módosító indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 7., 8. és 10. napirendi pontot – leveszik - és
az ülés napirendi pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1. Beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
2. Velem 1320 és 1035 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos jogvita
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)

3. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
4. Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5. Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
6. Bozsok 224/2 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
7. A Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
8. Velem Község Önkéntes Tűzoltó Testületének támogatási kérelme
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
9. A bozsoki Borház önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
10. Velem község Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
11. 2014. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
12. Bozsok község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
13. Velem község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
14. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanács
helyettes képviselőjének megválasztása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
15. Egyebek
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

11/2014.(II.26.) Velem községi Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26. 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. Velem 1320 és 1035 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos jogvita
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)
3. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
4. Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5. Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
6. Bozsok 224/2 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
7. A bozsoki Borház önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
8. 2014. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
9. Bozsok község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
10. Velem község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
11. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanács
helyettes képviselőjének megválasztása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
12. Egyebek
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:

12/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26. 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. Velem 1320 és 1035 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos jogvita
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)
3. Bozsok községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
4. Bozsok községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
5. Velem községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
6. Bozsok 224/2 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
7. A bozsoki Borház önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
8. 2014. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
9. Bozsok község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
10. Velem község települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő:
Horváth Miklós Velem község polgármestere
11. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási tanács
helyettes képviselőjének megválasztása
Előterjesztő:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere
12. Egyebek
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
azonnal

A Képviselő-testület utasítja Darabos Béla 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:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Darabos Béla polgármesternek.
Darabos Béla bozsoki polgármester,
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kérdezi, van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
13/2014.(II.26.) 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:

Darabos Béla polgármester
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány kuratóriumi
tagságáról március 9-től lemond. A képviselő-testület hozta létre, neki van joga dönteni. Javasolja, hogy a
következő polgármestert delegálják a kuratóriumba.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
meghozta a következő határozatot:

12/2014.(II.26.) 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 elfogadják.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Szél Józsefné velemi képviselő
Az Alapítvánnyal kapcsolatban meg lehet-e kapni az alapító okiratot és a pályázati anyagot. Kérdezi, hogy
a padok aljzatára van-e már vállalkozó.
Horváth Miklós velemi polgármester
Az alapító okirat az elnöknél van, tőle el lehet kérni. A pályázat megy a maga útján, határidők vannak, amit
be kell tartani.
Szél Józsefné velemi képviselő
Kérdezi, hogy az Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat vezetőjével történt bejárás óta volt-e még
valami.
Horváth Miklós velemi polgármester
Levelet fognak küldeni, nem tudja meg érkezett-e.
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető
A levél megérkezett
Horváth Miklós velemi polgármester
Kéri, hogy a levelet küldjék el a képviselő asszonynak.

2.

VELEM 1320 ÉS 1035 hrsz.-ú INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS JOGVITA
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere (szóban)

Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Felkéri a jegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tájékoztatja a T. képviselő-testületet, az új tulajdonostól kapott egy levelet, melyben kérte, hogy a mai
ülésen tárgyalják a Velem 1320 és 1035 hrsz. ingatlannal kapcsolatos jogvitát. Nem az Önkormányzat
hatáskörébe tartozik. Sok éve indult ügy , I. és II. fokon is járt a bíróságon. Egyes eljárási hibák miatt az
első fokot a per újratárgyalására utasították. A 13. rendű alperes elhalálozása miatt félbe szakadt az eljárás.
Ez az ügy bíróságon van, majd a bíróság fog döntést hozni. Nem tudunk mit kezdeni vele. A képviselőtestületnek nincs hatásköre az ügyben. A bíróság vár addig, amíg nincs új kezdeményező. Ha lesz bírósági
ítélet, akkor lesz vele teendő.
Szél Józsefné velemi képviselő
Elmondja, csodálkozott, hogy most veszik ezt elő. Tehát bírósági döntést kell megvárni.

3.

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

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Várja a hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal elfogadta és megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
4.

BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal elfogadta és megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét
a 2013 évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete
módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

5.

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Előadó:
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós velemi polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kérdezi az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítése.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy az Önkormányzat 2013. évi visszamenőleges módosításáról van szó, ez
az utolsó. A központi támogatást vezették át. Egyébként átcsoportosítást tartalmaz.
Horváth Miklós velemi polgármester
Kérdezi a képviselőket, van-e hozzászólás, kérdés, javaslat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét
a 2013 évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2013. (II.1.) önkormányzati rendelete
módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
6.

BOZSOK 224/2 hrsz.-ú, ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSÉRŐL
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kéri a hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
14/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2010.(IV.28.) számú határozatát
visszavonja.
2.
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
Bozsok 224/2 hrsz.-ú 704 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

értékesíti Horváth Ferenc Bozsok, Rákóczi F. u. 84. sz. alatti lakos részére az adó-és
értékbizonyítványban meghatározott 500.000,- Ft értéken.
3.
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
jogtanácsos által elkészítendő adásvételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

7.

Darabos Béla polgármester
értelem szerint

A BOZSOKI BORHÁZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁNAK
KEZDEMÉNYEZÉSE
Előadó:
Darabos Béla Bozsok község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta, várja a hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
15/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Bozsok 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 Bozsok, 340. helyrajzi számon felvett, lakóház, udvar, gazdasági
épület megnevezésű, 1474 négyzetméter területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 7., 13., 14., 15. pontjaiban meghatározott,
településfejlesztés, településrendezés, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a
turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban
meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, kiindulási pont
lenne a Kalapos-napokon, a szüret alkalmával, valamint őstermelői igazolvánnyal rendelkezők
árusítanák itt termékeiket.
2. Bozsok községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
3. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
4. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bozsok, 340. helyrajzi számú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bozsok, 340. helyrajzi számú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:
Felelős:
Hivatali felelős:
8.

azonnal
Darabos Béla polgármester
Bernáth Ildikó kirendeltség-vezető

2014. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
Előadó: Darabos Béla Bozsok község polgármestere
Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
13/2014.(II.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési tervet – az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
folyamatos

Horváth Miklós velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kéri a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
16/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési tervet – az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően – elfogadja.
Felelős:
Határidő:
9.

Darabos Béla polgármester
folyamatos

BOZSOK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
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, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen
szavazattal elfogadta és megalkotta

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
10.

VELEM KÖZSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
KÖZTISZTASÁGI KÖZSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó: Horváth Miklós Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
elfogadta és megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(II.27.) önkormányzati rendeletét
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

11.

A
NYUGAT-DUNÁNTÚLI
REGIONÁLIS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI
TANÁCS
HELYETTES
KÉPVISELŐJÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
Előterjesztő:
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. Javasolja a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
14/2014.(II.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta, és úgy
határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába a 2. számú körzet helyettes képviselőjének Virág János Lukácsháza Község
Polgármesterét választja meg.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
17/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta, és úgy
határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába a 2. számú körzet helyettes képviselőjének Virág János Lukácsháza Község
Polgármesterét választja meg.
Felelős:
Határidő:
12.

Darabos Béla polgármester
azonnal

EGYEBEK

Hozzászólások
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
A Hosszúvölgy Vendégház bérlője ismét kérelmet nyújtott be. Javasolja, hogy a beadott kérelmet az új
képviselő-testület tárgyalja meg.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
15/2014.(II.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hosszúvölgy Vendégház
bérlőjének kérelmét az új képviselő-testület tárgyalja meg.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatást
igényelhetnek, Velem vonatkozásában 6.500 E Ft-ot. Ez a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhető. A
támogatás igénylését az ebr42 rendszerben március 6-ig kell benyújtani. Ezt a döntést, ha nem lenne
jogvesztő 6-án, akkor nem tárgyalnák meg, de mivel ezt még a mostani testületnek kell beadni, ezért
tárgyalni szükséges.
Két variációban készült el az előterjesztés. Az egyik előterjesztés, amit a mostani testület látna jónak,
három fő célt jelölt meg. A rendezési terv kötelező felülvizsgálatát, a hivatal épületének nyílászáró cseréjét,
és a Kultúrotthon, Könyvtár fűtéskorszerűsítését, valamint homlokzat felújítását.
A másik variáció, amit a képviselő asszony javasol, az eszközbeszerzés.
Várja a véleményeket a két előterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő-testület.
A 10/2014.(II.19.) BM rendelet 2. §-a írja elő, hogy milyen célokra lehet benyújtani támogatást.
Híd, járda, felújítás, karbantartás. Települési rendezési terv készítés, önkormányzati épület fejlesztés (pl.
Óvoda, Kultúrotthon).
Bozsok község a rendezési tervet rakja rendbe, mivel a 10 éves felülvizsgálat időszerű, és ez törvényi
kötelezettség.
Tóth Péter velemi alpolgármester
Érdeklődik, hogy milyen költsége van a rendezési terv felülvizsgálatának.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Kis településnél bruttó 2 M Ft környékén lehet. A 10 éves nagy átfogó felülvizsgálatot azért rakták be az
előterjesztésbe, mert tudják, hogy időszerű. A másik cél a Kultúrotthon tetőszerkezetének a felújítása.
Őszintén elmondja, hogy mindkét településnél hasonló célt jelöltek, amíg a képviselő asszony nem kerete
meg Velem vonatkozásában.
Nem tudják, hogy az útfelújítás célra bele lehetne-e tenni egy ilyen multifunkcionális gépet. Utána kell
járni, mert ha erre a célra benyújtják, és kiderül, hogy nem lehet, akkor elveszhet az egész.
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Nem automatikusan jár ez a támogatás.
Szél Józsefné velemi képviselő
Van még egy csomó dolog, ami beleférne.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A MÁK-tól kaptak telefonszámot, ahol érdeklődhetnek. A két kapcsolattartó elérhetőségét átadja a
képviselő asszonynak, és javasolja, konzultáljon, hogy a nevezett gép bele fér-e. Ő nem tudja kellő
megnyugtatással elmondani, hogy bele fér-e.
Szél Józsefné velemi képviselő
Beszélt azokkal, akik testületi tagok lesznek. Kellene minden, azt tudják. Az épülethez, amit
felhasználnának, műszaki tartalom kellene, terv. Van-e az önkormányzatnak terve, amit be tudnának
mutatni. A rendezési tervhez a 2 M Ft nem elég, az egyik ismerőse mondta, hogy 3,5 M Ft kellene. A
nyílászáróhoz van-e árajánlat, vagy költségvetés, mert ha nem, azt be kell szerezni. A csapadékvíz
elvezetésre is gondoltak, az egész településre.
Az eszköz mellett szólt, hogy az mindenképp kell. Nem tudják, hogy az épületeknek mi lesz a jövőbeli
funkciója, tudja, hogy meg kell csinálni, jó lenne akkor felújítani. Nem tudja, hogy mit csináljanak.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A Hivatal ablakcseréjéről van árajánlat, azt be tudják csatolni.

Horváth Miklós velemi polgármester
Javasolja, hogy hétfőn 6 órakor üljenek össze, addig meg lesz az információ, és tudnak dönteni.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Átadja a szót Bozsok község polgármesterének.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatást
igényelhetnek, Bozsok is 6.500 E Ft-ot kaphat. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
18/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásokról szóló 10/2014.(II.19.) BM rendelet alapján
igényt nyújt be az előterjesztésben meghatározott célok szerint.
Felelős:
Darabos Béla polgármester
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Határidő:
2014. március 06.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Igaz, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pont megtárgyalására vonatkozó Horváth Miklós
polgármester indítványát elfogadták, de az egyebek napirendi pont keretében Bozsok község a
Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelmét szeretné tárgyalni.
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Javasolja, hogy az Egyesület 15 E Ft támogatást kapjon.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
19/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kőszeghegyalja Idegenforgalmi Egyesület
(9727 Bozsok, Rákóczi u. 104.)
részére
15.000,- Ft, azaz tizenötezer 00/100 forint
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 20142. január 1. – 2014. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
Elszámolható költségek:
a) működési költségek (irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin, étkeztetés,
szállás, stb.)
b) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek
beszerzése)
c) tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség)
d) bankköltségek

Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint
alaptevékenységre fordított.
A képviselő-testület a támogatás összegét 2014. évi költségvetésében a támogatási keret terhére
biztosítja.
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2014. január 1. – 2014. december 31-ig tartó
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került.
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és
legkésőbb 2015. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Bélát polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
a támogatási szerződés aláírására: 2014. március 7.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: 2015. január 31.
Felelős:
polgármester

támogatási

szerződés

aláírását

illetően:

Darabos

Béla

szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste Éles Kriszta, a Helyi Érték kiadója. A képviselő-testületnek
lehetősége lenne a kiadványban megjelentetni az elmúlt négy év történéséről készült beszámolót. Ennek
költsége kiadványonként 60,- Ft+ÁFA. Javasolja a kiadványban történő megjelentetést.
Várja a képviselők hozzászólását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
20/2014.(II.26.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Helyi Érték kiadványban történő
megjelenést, kiadványonként 60,- Ft+ÁFA egységáron.
Felelős:
Határidő:

Darabos Béla polgármester
értelem szerint

Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Javasolja Velem község képviselő-testületének, hogy ők is határozzanak a Helyi Érték kiadványa ügyében.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot:
16/2014.(II.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Helyi Érték kiadványban történő
megjelenést, kiadványonként 60,- Ft+ÁFA egységáron.
Felelős:
Határidő:

Horváth Miklós polgármester
értelem szerint

Darabos Béla bozsoki polgármester
Tájékoztatni szeretné Bozsok község képviselő-testületét, hogy a Sportkör elnökével, Jakab Balázzsal
egyeztetést tartottak a közművek átírásával kapcsolatban. A Sportkör elnöke ígéretet tett arra, hogy a
közművek átírását intézi.
A polgármester javasolja, ha ez megtörténik, akkor a sportöltözőn lévő reklám felirat után kapott
támogatást a jövőben a Sportkör kapja meg.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester
Megkérdezi, van-e még valakinek mondani valója az egyebek napirendi pont keretében.
Darabos Béla bozsoki polgármester
Bozsok község képviselő-testülete nevében köszöni, hogy sikeresen együtt tudtak működni. Bozsok
képviselő-testülete is el szeretne köszönni Velem képviselő-testületétől, természetesen előzetes időpont
egyeztetés alapján, melyre szeretettel vár mindenkit.
Horváth Miklós ülést vezető velemi polgármester az együttes nyilvános képviselő-testületi ülést 19.20
órakor lezárta.
k. m. f.

Horváth Miklós
polgármester

Darabos Béla
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző

