Szám: V/150-6/2014.

Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 20-án 12,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye:

Kultúrotthon
Velem, Rákóczi u. 18

Jelen vannak:

Szél Józsefné
Bíró László
Kern István
Rába Ákos
Szabó Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor
Dr. Nagy Edina
Sőbér Aurélia
Cserkutiné Stipsics Edina
Bernáth Ildikó
Jagodics Istvánné

jegyző
aljegyző
pénzügyi osztályvezető
pénzügyi ügyintéző
kirendeltség-vezető
jegyzőkönyv-vezető
(6 fő)

Lakossági érdeklődő: 19 fő

I.
NAPIREND ELŐTT

Szél Józsefné polgármester üdvözli a jelenlévőket, érdeklődőket, jegyző urat és a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így
az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének.

Reményi Istvánné HVB elnök
Köszönti a Megjelenteket, a megválasztott polgármestert, és a képviselő-testület tagjait abból az
alkalomból, hogy a 2014. március 9-én megtartott időközi választást követően ma tartja alakuló ülését
Velem község új képviselő-testülete.
Mint Velem Község Helyi Választási Bizottságának elnöke tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy az
időközi választás rendkívüli esemény nélkül, a törvények betartásával zajlott le, a választás eredménye ellen
jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be, így az jogerőssé vált.
Az időközi választáson egy fő jelöltette magát polgármesternek, hat fő pedig önkormányzati
képviselőnek. Tekintettel arra, hogy a győztes polgármester jelölt egyúttal képviselő jelölt is volt, neve az
eredmény megállapításakor az egyéni képviselő jelölti listáról a törvény értelmében törlésre került.
Ismerteti az időközi választás eredményét:
A szavazás napján Velem község választói névjegyzékébe felvett választópolgárok száma 286 fő volt,
közülük szavazóként megjelent 157 fő, azaz a választópolgárok 54,8 %-a. Szél Józsefné független
polgármester jelöltre 129 érvényes szavazatot adtak le, így polgármesterként megválasztásra került.
A képviselő jelöltek közül 104 szavazatot kapott ifj. Kern István, a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje,
94 szavazatot Rába Ákos független jelölt, 77 szavazatot Szabó Zoltán független jelölt, 72 szavazatot Bíró
László független jelölt, 36 szavazatot Balázs Ádám független jelölt, és 27 szavazatot Szél Józsefné
független jelölt, de mint említette, őt törölni kellett a listáról. Mivel a törvény értelmében a községben –
lélekszámánál fogva – négy fős képviselő-testület választható, a Választási Bizottság megállapította, hogy
annak tagjaivá – ábécé sorrendben – megválasztásra került: Bíró László, ifj. Kern István, Rába Ákos és
Szabó Zoltán.
Most pedig kéri, hogy minden megjelent szíveskedjen felállni, a megválasztott polgármester és a
képviselők tagjai pedig mondják utána a törvény által előírt eskü szövegét. Előbb a polgármestert kérné az
eskütételre, majd a képviselőket:
Én, Szél Józsefné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Velem
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
A polgármester eskütétele után került sor a képviselők eskütételére.
Én, ……………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Velem fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Köszöni az esküt és kéri fáradjanak ki megbízólevelük átvételére a szólítás sorrendjében.
A továbbiakban kívánja, hogy Velem község javára, erőben és egészségben végezzék eredményes
munkájukat. Ezennel átadja a szót Szél Józsefné polgármester asszonynak, hogy nyissa meg, és vezesse le
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését.

Szél Józsefné polgármester
Köszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását.
Indítványozza, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz vegyék fel a települési képviselők
javadalmazásáról szóló rendelet megalkotását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné
polgármester indítványára 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

20/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
– Napirendi pontok módosításáról –

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szél Józsefné polgármester módosító
indítványát, mely szerint a meghívó szerinti 3. napirendi ponthoz – felveszi a képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendelet megalkotása - napirendi pontot és az ülés napirendi
pontjait ennek megfelelően az alábbiak szerint tárgyalja:
1.

Velem község alpolgármesterének megválasztása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

2.

A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő:
Bíró László korelnök

3.

A települési képviselők javadalmazásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

4.

A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

5.

Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsába tag delegálása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

6.

Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

7.

Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
21/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 20. napján megtartott alakuló
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Velem község alpolgármesterének megválasztása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

2.

A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő:
Bíró László korelnök

3.

A települési képviselők javadalmazásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

4.

A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

5.

Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsába tag delegálása

Előterjesztő:

Szél Józsefné polgármester

6.

Az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

7.

Egyebek
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

A Képviselő-testület utasítja Szél Józsefné polgármestert a határozat végrehajtására.

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.

VELEM KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
Előterjesztő:
Szél Józsefné Velem község polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
Elmondja, hogy titkos szavazással, minősített többséggel kell az alpolgármestert megválasztani. 3 fős
Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni. Javasolja elnöknek Bíró László képviselőt, tagnak Rába Ákost
és Szabó Zoltánt.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
22/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottság elnökének Bíró
László képviselőt, tagnak Rába Ákos és Szabó Zoltán képviselőt megválasztja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Alpolgármesternek ifj. Kern Istvánt javasolja.
Kern István képviselő
Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

23/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kern Istvánt az alpolgármester választás
ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség miatt- kizárja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Dr. Zalán Gábor jegyző kiosztja az alpolgármester megválasztásához a szavazólapokat. A képviselők a
kitöltött szavazólapokat elhelyezik az urnába.

A szavazatszámláló bizottság tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az urnát, és 4 db
szavazólapot találtak. Ebből érvénytelen szavazat nem volt. A szavazatszámláló bizottság tagjai
megállapították, hogy alpolgármesternek a képviselő-testület tagjai egyhangúlag Kern Istvánt
választotta.

/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve./

Bíró László SZSZB elnök
A Szavazatszámláló Bizottság megállapítja, hogy a képviselő-testület Kern Istvánt választotta
alpolgármesternek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
24/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Velem község alpolgármesterének - a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére a képviselő-testület tagjai közül 2014. március 10-i napjával megválasztja Kern Istvánt.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Zalán Gábor jegyző

Szél Józsefné polgármester
Gratulál a megválasztott alpolgármesternek, és felkéri, hogy tegye le az alpolgármesteri esküt.
Kéri a megjelenteket, hogy álljanak fel.
Én, Kern István becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Velem fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
Az eskü letétele után rátérnek a 2. napirendi pont tárgyalására.

2.

A POLGÁRMESTER ÉS AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
Előterjesztő:
Bíró László korelnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
Átadja a szót Bíró László korelnöknek az előterjesztés ismertetésére.
Bíró László korelnök
Az előterjesztés ismertetése után javaslatot tesz a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására.
A polgármester tiszteletdíját 150.000,- Ft-ba javasolja megállapítani, a költségátalány mértékét pedig 30 %ban.
Szél Józsefné polgármester
Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
25/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármestert a – polgármester
tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása ügyében a döntéshozatalból – személyi
érintettség miatt kizárja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
ifj. Kern István alpolgármester

Kern István alpolgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak a polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
vonatkozásában.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
26/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját 2014. március 9. napjától kezdődően havonta 150.000,- Ftban állapítja meg.
2.
A képviselő-testület a polgármester részére 2014. március 9. napjától költségátalányt
állapít meg, amelynek havi mértéke a tiszteletdíjának 30 %-a.
Határidő:
Felelős a bejelentésért:

Szél Józsefné polgármester

azonnal
Dr. Zalán Gábor jegyző

Bejelenti, hogy a tiszteletdíjat nem kívánja felvenni, csak a költségátalányt, 45.000,- Ft-ot.
Bíró László korelnök
Az alpolgármester tiszteletdíját 50.000,- Ft-ba javasolja megállapítani.
Kern István alpolgármester
Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
27/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kern István alpolgármestert az –
alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása ügyében a döntéshozatalból –
személyi érintettség miatt kizárja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
28/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete ifj Kern István társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. március 20. napjától kezdődően havonta 50.000,Ft-ban állapítja meg.
1.

Határidő:
Felelős a bejelentésért:

3.

azonnal
Dr. Zalán Gábor jegyző

A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK JAVADALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MEGALKOTÁSA
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
A képviselők tiszteletdíját 30.000,- Ft-ba javasolja megállapítani.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal
megalkotta
	
  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(III.21.) önkormányzati rendeletét
a települési képviselők javadalmazásáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

4.

A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
A képviselőknek 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A Szervezeti és Működési Szabályzat
értelmében 3 fős Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot kell létrehozni. A
bizottságnak a polgármester és az alpolgármester nem lehet tagja. Javasolja elnöknek Bíró László
képviselőt, tagnak Rába Ákos, és Szabó Zoltán képviselőket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
29/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és
Ellenőrző Bizottság elnökének Bíró László képviselőt, tagjainak Rába Ákos és Szabó Zoltán
képviselőt megválasztja.
Határidő:
Felelős:

5.

azonnal, illetve folyamatos
Szél Józsefné polgármester

KŐSZEG VÁROS ÉS TÉRSÉGE TÁRSULÁSI TANÁCSÁBA TAG DELEGÁLÁSA
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy szóban tájékoztassa a megjelenteket.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A társulási megállapodás értelmében a társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács. A Társulási
Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületi által delegált tagok alkotják. A képviselő-testületnek
kell döntenie arról is, hogy a delegált tag akadályoztatása esetén ki helyettesíti őt a Társulási Tanácsban. A
Társulási Tanácsba valamennyi tagönkormányzat a polgármesterét delegálta, így célszerű lenne ezt Velem
vonatkozásában is megtenni, és helyetteseként az alpolgármestert delegálni.
Szél Józsefné polgármester

Ha a többi önkormányzatnál is a polgármester a delegált tag, akkor ezt elfogadja, valamint helyettesítésre
Kern István alpolgármestert javasolja. A polgármester érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván
részt venni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
30/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármestert – Kőszeg Város és
Térsége Társulási Tanácsába tagként delegálása ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség
miatt kizárja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
ifj. Kern István alpolgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
31/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége
Társulási Tanácsába tagként Szél Józsefné polgármestert delegálja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Zalán Gábor jegyző

Kern István alpolgármester
Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
32/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kern István alpolgármestert – Kőszeg Város és
Térsége Társulási Tanácsába tagként delegálása ügyében a döntéshozatalból – személyi érintettség
miatt kizárja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
33/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Szél Józsefné polgármester akadályoztatása esetén a Kőszeg Város és Térsége
Társulási Tanácsában ifj. Kern István alpolgármester helyettesíti.
Határidő:
Felelős:
6.

folyamatos
Szél Józsefné polgármester

AZ SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ELRENDELÉSE
Előterjesztő:
Szél Józsefné polgármestere

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésen
megalkotja vagy felülvizsgálja az SZMSZ-ét. A Szabályzat 2013. szeptember hónapban került
megalkotásra, majd módosítva, de indokolt a felülvizsgálat, ezért megbízza a jegyző urat, hogy a szabályzat
felülvizsgálatát a soron következő ülésre készítse el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
34/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX. 26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatát a 2014. áprilisi ülésre nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:
7.

értelemszerűen
Dr. Zalán Gábor jegyző

EGYEBEK

Hozzászólások
Szél Józsefné polgármester:
Az egyebek napirendi pont keretében az alábbiakról szeretné tájékoztatni a megjelenteket.
A lomtalanítás 2014. április 12-13. lesz az elszállítás 14-15-én. Elmondja a megjelenteknek, hogy az új
rendelet miatt a szolgáltató köteles elszállítani a lomokat, nem kell felkérni vállalkozót az elszállításra. A
szűk utcákba nem tud a szolgáltató bemenni autóval, kérte, hogy ezt szervezze meg az önkormányzat.
Felmérik az utcákat, és külön felhívják az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy vigyék ki a gyűjtőhelyekre a
lomokat. Javasolta a testületnek, ha sok nagyméretű lom jön össze, kérjék fel a tűzoltókat, hogy vigyék ki a
gyűjtőhelyekre. Gondolja, hogy talán költség nélkül, vagy üzemanyag költségen vállalják a tűzoltók. Nem
tudják még, hogy az üdülő tulajdonosokat hogy fogják megkeresni, mivel az adóértesítők már kimentek,
ezekbe a borítékokba lehetett volna beletenni a felhívást. Majd keresnek rá megoldást, hogy az
üdülőtulajdonosok tudomást szerezzenek a lomtalanítás időpontjáról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
35/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy a településen a
lomtalanítás időpontját 2014. április 12-13. napokban határozza meg.
Az Önkormányzat felkéri Velem község Önkéntes Tűzoltó Testületét, hogy a szűk utcában lévő
lomokat a gyűjtőhelyre elszállítsa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Mindenképp szeretett volna bemutatkozni az új képviselő-testület, ezért 2014. március 29-én faludélutánt
tartanak lakossági fórummal egybekötve a Kultúrotthon udvarán. Ott ismertetni fogják a terveket, fel lehet
tenni kérdéseket és javaslatokat, a végén a képviselő-testület vendégül látja a megjelenteket.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
36/2014.(III.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta, hogy 2014. március 29-én
lakossági fórummal egybekötött faludélutánt tart.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatni szeretni a megjelenteket, hogy az idei évben falunapot nem szerveznek, hanem a tűzoltók
jubileumi ünnepségével kötik össze ezt az alkalmat, akkor tartják meg a falunapot és a gyerekek napját.
Azért döntöttek így, mert a költségek eloszlanak, kevesebbe fog kerülni, ha együtt tartják.
A törvény előírja, hogy gazdasági programot kell készíteni, erre hat hónap áll rendelkezésre. A megadott
időn belül eleget fognak tenni.
Dr. Zalán Gábor jegyző
A hatályos jogszabályi előírás szerint 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A Hivatal ki fogja
küldeni a szükséges nyomtatványokat, és kéri, hogy az előírásnak megfelelően tegyenek eleget
kötelezettségüknek a megadott határidőn belül.

Szél Józsefné képviselő
Szeretne a célokról, elképzelésekről szólni. Vázlat lesz, ismerik úgyis a véleményeket. A választást
megelőzően elkezdték tájékoztatni a lakosságot.
Fő cél: Velem jó hírnevét, vonzerejét szeretnék növelni. Régóta szívügye a helyi demokrácia érvényre
juttatása. Véleménye szerint jobban be kellene vonni a lakosságot és a civil szervezeteket Velem jövőjének
meghatározásába.
Terveik között szerepel a kulturális- és sportélet fellendítése, valamint az ehhez szükséges megfelelő
helyszín megteremtése, elsősorban pályázatok segítségével. A Kultúrotthon is kicsi nagyobb rendezvények
megtartásához. A velemiek hagyományos rendezvényeit továbbra is szeretnék megtartani, egyházi és civil
szervezetek esetén kibővíteni. „Gesztenyevirág túrát” szeretnének bevezetni, mely a velemi búcsú
napjának délutánján kerülne megrendezésre. Az Önkormányzat eszközparkját szeretnék bővíteni,
szükséges lenne, hogy az önkormányzati utakat rendbe tudják tenni. A polgármester bízik abban, hogy
mindezek megvalósítása újra összekovácsolja a faluközösséget. Terveik között szerepel a helyi termékek,
köztük a kézműves termékek piacra juttatása. A gesztenyére is gondol, hogy értékesíteni lehessen, és a
későbbiekben legyen egy feldolgozó.
Ennyit szeretett volna elmondani. Lehet, hogy az elhangzottak álomnak tűnnek, de el kell kezdeni valahol.
Fél év alatt nem lehet mindent végrehajtani.
Várja a megjelentek hozzászólását.

Hersics Attila velemi lakó
Rendszerváltás történt Velemben, eddig még nem volt hölgy polgármester, most lett, gratulál az új
polgármester asszonynak, a képviselőknek pedig jó munkát kíván. Reméli, hogy össze tudnak majd
dolgozni.

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szél Józsefné polgármester az alakuló ülést 12,40
órakor lezárta.

k. m. f.

Szél Józsefné
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző

