Szám: V/105-16/2014.

Készült: 2 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 25-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné
Kern István
Biró László
Rába Ákos
Szabó Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Németh Melinda
Jagodics Istvánné
Cserkutiné Stipsics Edina

kirendeltség-vezető
jegyzőkönyv-vezető
pénzügyi ügyintéző
(3 fő)

Meghívott:

0 fő

Lakossági érdeklődő:

0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT

Szél Józsefné polgármester köszönti a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő
képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi
pontokat.
NAPIRENDI PONTOK:
1.

Velem községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen
történő elhelyezése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
2. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel támogatási szerződés
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
3. Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft határozott időre történő
kijelölése közszolgáltatás ellátására
Előterjesztő Dr. Zalán Gábor jegyző
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4. Velem községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlantó helyen
történő elhelyezése tárgyában új ajánlattételi felhívás kiírása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
5. Velem községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével,
elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátására beérkezett
ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
6. Az Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről,
ártalommentes elhelyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
7. A köztemetőkről és a temetkezésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
8. Velem községi Önkormányzat beszerzési szabályzatának felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
9. Egyebek

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.

VELEM
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
SZILÁRD
HULLADÉK
BEGYŰJTÉSE,
SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÓ HELYEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE TÁRGYÁBAN
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor
jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A szilárd hulladék szállítására vonatkozó ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig egy ajánlat
érkezett be a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft-től, de a beérkezett ajánlat nem felelet meg
az ajánlattételi felhívás kiírásának, így javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek a pályázat eredménytelenné
nyilvánítását.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
74/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 66/2014. (VI.11.) képviselő–testületi határozatával
jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását alapján lefolytatott eljárást
tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázat nem felelt meg a kiírási feltételeknek, eredménytelennek
nyilvánítja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
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2. KŐSZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT-VEL
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ELFOGADÁSA
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor
jegyző
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft.-től érkezett egy megkeresés, ha a 291.700 Ft
támogatást kifizeti Velem községi Önkormányzat, akkor az eddigi feltételekkel december 31-ig vállalják a szilárd
hulladék begyűjtését.
2015. januártól nem lesz megoldva a szilárd hulladék szállítása, ezért ki kell írni ismételten az ajánlattételi felhívást.
Amennyiben az Önkormányzat nem vállalja a támogatás kifizetését, abban az esetben 3 napon belül értesíteni kell
a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy Velem község szilárd hulladékszállítására kiírt ajánlattételi felhívásra
érvényes pályázat nem érkezett.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
75/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére egyszeri 291.700,- Ft működési támogatás megfizetéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés megkötésére és
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

3. KŐSZEGI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
HATÁROZOTT IDŐRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor
jegyző
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Javasolja, hogy a Képviselő-testület átmeneti gondoskodás keretében jelölje ki a Kőszegi Városüzemeltető és
Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-t a szilárd hulladék közszolgáltatás ellátására határozott időre 2014.
december 31. napig.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
76/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat nélkül, átmeneti gondoskodás keretében
kijelöli
a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L.
u. 3.) az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 2014. december 31. napig a szilárd hulladékszállítási
közszolgáltatás ellátásával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester
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4. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA,
ÁRTALMATLANÍTÓ
HELYEN
TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
TÁRGYÁBAN
ÚJ
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIÍRÁSA
Előterjesztő:
Dr. Zalán Gábor
jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Elmondta, hogy a szilárd hulladékszállítás ellátás tárgyában szükséges kiírni új ajánlattételi felhívást, hogy 2015.
január 1. naptól biztosítva legyen a hulladékszállítás.
Szél Józsefné polgármester
Beszélt a SZOMHULL illetékesével, aki azt mondta, hogy remélhetőleg adnak be ajánlatot. De ezt csak
szeptemberbe tudják meg.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
77/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községre vonatkozó szilárd hulladékszállítási
közszolgáltatás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. (javítani szept. 30-ra.)
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg.:
-

Celli HUKE Hulladékkezelési Kft.
Képviseli: Vass Rita ügyvezető
(9500 Celldömölk, Temesvári u. 16. Tel/fax 95/423-050
E-mail: cellihuke@huke.hu )

-

Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Képviseli Kovács István vezérigazgató
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.: 94/562-210
E-mail: varosgondnoksag@koszeg.hu )

-

MÜLLEX – KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft
Képviseli: Bernhard Maier ügyvezető igazgató
(9900 Körmend, Rákóczi u. 5. I/1., Rákóczi F. u. 28. Postacím: 9900 Körmend, Pf. 6. Tel.:
94/594-308, Fax.: 94/ 594-309 Email.: mullex1@axelero.hu)

-

PARKOM Parkfenntartó és Kommunális Szolgáltató Kft.
Képviseli: Tóth Gyuláné ügyvezető és Tóth Gyula Tamás ügyvezető
(9737 Bük, Jókai u. 24. Tel.: 94/558-461
E-mail: parkomkft@invitel.hu)

- Rekultív Magyarország Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
Képviseli: Kosár Tibor ügyvezető és Hancz Attila ügyvezető
(9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10. Tel/fax.: 96/579-467 E-mail: titkarsag@ekultiv.hu
kovacs.krisztian@rekultiv.hu)
- Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft.
Képviseli: Pintér László ügyvezető
(9600 Sárvár, Ikervári u. 23. Tel/Fax: +36-95/520-172
E-mail: info@sarvarizoldpont.hu)
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- SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft
Képviseli: Csonka György ügyvezető igazgató
9700 Szombathely, Welther Károly u. 4. Tel.: 94/314-575, Fax 94/313-217
E-mail: info@szomhull.hu
- Zala-depó Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft.
Képviseli: Gecse László ügyvezető igazgató
8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Tel.: 92/598-940, Fax: 92/312-771
E-mail: info@zaladepo.hu marton.horvath@zaladepo.hu
- Zalaispa Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.
Képviseli: Bali József elnök-vezérigazgató 30/385-5001
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1. Tel.: /Fax: +36 92/695-775, 92/707-510
E-mail: titkarsag@zalaispa.hu arajanlat@zalaispa.hu
- Lenti Hulladékkezelő Kft (Lenti Huke Kft)i Hulladékkezelő Kft.
Képviseli: Póczak Anita 30/816-2140
8960 Lenti, Templom tér 9. Tel.: +36 92 551 387 Fax: +36 92 551 012
E-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu info@lentihuke.hu
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

5. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI
SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉVEL,
ELSZÁLLÍTÁSÁVAL,
ÁRTALOMMENTES
ELHELYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁRA
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor
jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. A folyékony hulladékra érkezett ajánlat.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Elmondta, hogy egy darab ajánlat érkezett be a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságtól, mely ajánlat megfelel az ajánlattételi kiírásban foglaltaknak. A nyertes
ajánlattevővel a szerződést 2014. július 1. naptól 3 éves határozott időtartamra, 2017. június 30. napig köti meg
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
és ártalommentes elhelyezésére.
Szél Józsefné polgármester
Most jobban lehet ellenőrizni, mert csak egy szolgáltató van.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
78/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 59/2014. (V.21.) képviselő–testületi határozatával
jóváhagyott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére
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szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott eljárásra tekintettel megállapítja és
elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) .
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) 2014. július 1. napjától
kezdődően 3 év határozott időtartamra, 2017. június 30. napjáig a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére a 1. melléklet szerinti tartalommal közszolgáltatási
szerződést köt, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

6.

azonnal
Szél Józsefné polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ
BEGYŰJTÉSÉRŐL, ÁRTALOMMMENTES ELHELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET
MEGALKOTÁSA
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor
jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Elmondta, hogy a jegyző a díjkalkuláció alapján a képviselő-testület elé terjeszti a rendelet-tervezetet, mely jelen
előterjesztés 2. mellékletét képezi. A kalkuláció naturális adatai és számításai alapján megállapítható, hogy a kijelölt
közszolgáltató nettó 3497 Ft/m3 díj mellett látja rentábilisnak a közszolgáltatást. A kalkuláció szerint éves szinten
előreláthatólag 1033 m3 szennyvíz szippantása, szállítása és ártalmatlanítása válik szükségessé.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2014. (VI. 26) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
7.

A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MEGALKOTÁSA
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor
jegyző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta.
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Németh Melinda kirendeltség-vezető
A véleményezett rendelet tervezet megérkezett, most már elfogadhatja a képviselő-testület.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
megalkotta
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezésről
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
8.

VELEM
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
FELÜLVIZSGÁLATA
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

BESZERZÉSI

SZABÁLYZATÁNAK

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt tájékoztassa a képviselőket.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
Mindkét településen felülvizsgálatra került a beszerzési szabályzat. Az érvényben lévő szabályzat még a korábbi
hivatalra tartalmazott utalásokat, a jogszabályi helyek is megújultak, a szabályzat átdolgozása indokolttá vált.
A beszerzési szabályzat tervezet konkrétan kitér a beszerzések folyamán elkerülhetetlen teendőkről, melyek
betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a teljesítésük a törvényi előírásoknak megfelelően történjen.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
79/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt beszerzések lebonyolításával kapcsolatos
eljárásrendről szóló szabályzatát elfogadja.
Egyúttal a 77/2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadott beszerzési szabályzatot visszavonja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

9. EGYEBEK
Hozzászólások:
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
Örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy az Alpannónia pályázattal kapcsolatban levél érkezett, melyben
közölték, hogy a pénz utalását elkezdték, 660 euróról van szó, ez az a pályázat amihez folyószámlát kellett nyitni
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elég magas kezelési költséggel.
Szél Józsefné polgármester
Dr. Morvay Balázs aki velemi ingatlannal rendelkezik levéllel fordult a képviselő-testület felé, hogy nyaralóját újra
építeni szeretné és szeretné igénybe venni a temető melletti parkolót az építőanyag elhelyezésére, pontosabban
farönköket. Helyet fognak kijelölni, hogy hova lehet lerakni, de majd pontosítani fogja, hogy mikor és milyen
időtartamra szeretné a területet igénybe venni.
Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy a temető melletti parkolóba elhelyezett gallyal ledarálása körülbelül 10
nap múlva kerül sor. Megjegyzi elég sok gyűlt össze.
Kern István alpolgármester
Természetes lerakhatja a farönköket, de utána össze is kell neki takarítani.
Rába Ákos képviselő
A sárfelhordást is meg kell mondani, ha ilyen lesz azt is neki kell eltakarítani.
Szél Józsefné polgármester
A gesztenyenapok miatt maximum augusztus végéig tudjuk engedélyezni, 2 hét időtartamra ingyenesen.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
80/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Morvay Balázs kérelmére a temető melletti parkolót
faanyag lerakására ingyenesen maximum két hét időtartamra, augusztus végéig engedélyezi.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatásul elmondja a képviselőknek, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Munkaügyi Központ
Kőszegi Kirendeltsége tájékoztatta, hogy diákmunka igénybevételére van lehetősége az Önkormányzatnak. A
Munkaügyi Központ finanszírozza a bért. Egy főt lehetne alkalmazni napi 6 órában. Javasolja, hogy vegyék igénybe
augusztus 1-től augusztus 31-ig, mivel a kommunális dolgozó mellé a nyári időszakra úgyis akartak felvenni valakit.
Nem tudom kell-e határozat, szerintem nem.
Szél Józsefné polgármester
Hosszúvölgy Vendégház. A bérlő a mai napig nem adott be semmit, a tűzvédelmi ellenőrzés jegyzőkönyvét sem
hozta be. Vannak hiányosságok, gázkémény, villamos rendszer, a villanyórára is vissza kell térni. Megkérdezik az
ügyvédnőt, hogy a bérbeadónak van-e felelőssége. A bérlő érdeke lenne, hogy behozza a jegyzőkönyvet.
Javasolja, hogy keressék meg a Vasi Lux Kft-t mérje fel a villamos hálózatot, és adjon árajánlatot.
A képviselő-testület egyetért a polgármester javaslatával.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a
következő határozatot:
81/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vasi Lux Kft.-t, hogy a Velem Kossuth u. 8.
szám alatti ingatlan villamos hálózat felmérését végezze el és a szükséges munkálatok elvégzésére nyújtson
be árajánlatot.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
A padokkal kapcsolatban az alábbiakat adja elő.
Utána érdeklődött a Környezetvédelmi Alapítvánnyal fel lehet bontani a megállapodást, ugyanis a körülmények
megváltoztak nem éri el azt a célt, amire született. A jegyzőkönyv, képek minden anyag nála van, ha szükséges a
megállapodás felmondásához be tudja mutatni, meg tudja indokolni.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Bakács Nóra ügyvédnőt kellene megbízni, hogy készítse elő az iratokat, és azért tájékoztatni kellene az Alapítványt
is. A polgármestert fel kellene hatalmazni, hogy az említett ügyben eljárjon.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a
következő határozatot:
82/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bakács Nóra ügyvédet, hogy a Velem községi
Önkormányzat és a Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány között létrejött megállapodás
felmondására vonatkozó iratokat készítse elő.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármester, hogy az ügyben szükséges nyilatkozatokat
aláírja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Szél Józsefné polgármester
Szél Józsefné polgármester
Gesztenyenapokkal kapcsolatos elmondta, hogy sajnos még mindig nem jelölték ki az önkormányzati választás
pontos időpontját. Sürget az idő bennünket, folyamatosan érdeklődnek az árusok. A gesztenyenapok jegybevétele
miatt be kell jelentkezni az Önkormányzatnak áfa körbe. Kérdezi a pénzügyi ügyintézőt, hogy a papírok lefutási
ideje mennyi időt vesz igénybe.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
Akár most is meghozhatja a döntést a képviselő-testület. Tájékoztatja a képviselőket, hogy kettő határozatot kell
hozni. Egy határozatot arra vonatkozóan, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba a tevékenységi kör közé felveszi a
rendezvényszervezést és az ingatlan bérbeadását, a másikat pedig arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Adó és
Vámhivatalhoz bejelentkezik az Önkormányzat az Áfa hatálya alá. Az utóbbi esetében el kell dönteni, hogy
mikortól.
Szél Józsefné polgármester
Szeptember 1-et javasol.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a
következő határozatot:
83/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba a
tevékenységi körök közé fel kívánja venni a rendezvényszervezést és az ingatlan bérbeadás tevékenységet.
A Képviselő-testület felkéri Cserkutiné Stipsics Edinát, hogy készítse elő az iratokat a tevékenységi körök
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felvételéhez.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Az Áfa alá való bejelentkezést szavazásra bocsátja.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a polgármester javaslatára meghozta a
következő határozatot:
84/2014.(VI.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy 2014. szeptember 1. nappal
bejelentkezik ÁFA hatálya alá, a gesztenyenapok rendezvény miatt.
A Képviselő-testület felkéri Cserkutiné Stipsics Edinát, hogy készítse elő az ezzel kapcsolatos
dokumentumokat.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
VELAK helyiséggel kapcsolatban.
Az Egyesület elnöke június 3-án átvette a levelet. A helyiséget a levél kézhezvételét követően 15 napon belül át
kellett volna adni. Bársony Miklósné hétfőn lesz itthon elkészítik a jegyzőkönyvet és kéri az alpolgármester urat,
hogy vegye át a helyiséget.
Felhívja az alpolgármester figyelmét, hogy a VELAK által felajánlott konyhaszekrényt ne fogadja el, a helyiséget
üres állapotba vegye át.
Szél Józsefné polgármester
A szeszfőzde régi üstje még nem került az Önkormányzathoz, Kern István alpolgármester és Biró László képviselő
lesz megbízva ezzel az üggyel.
Meg kellene határozni egy időpontot, hogy mikor mennek az üstért és arról értesítik Reményi Tibor bérlőt.
Biró László képviselő
2014. július 8-án 9.30 órakor tudnának menni.
Szél Józsefné polgármester
Képviselő-testület felhatalmazása alapján tájékoztatja a képviselőket, hogy a könyvtárosi állásra kettő pályázat
érkezett. A pályázatokat a testület is megismerte és a könyvtárosi feladatok ellátásra Gajdánné Sebestyén Ibolya
9726 Velem Cáki u. szám alatti lakosra esett a választás. Megbízási szerződéssel lesz alkalmazva 2014. július 1-től a
a könyvtárosi bér nem változott, a megbízási díj havi 15.000,- Ft, határozatlan időre.

Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a készülő településfejlesztési koncepció vizsgálati anyagához kapcsolódó szükséges egy
határozatot hozni az örökségvédelmi hatástanulmány megrendeléséhez.
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