Szám: V/105-25/2014.

Készült: 2 példányban
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. november 21-én 9,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Kern István képviselő
Bíró László képviselő
Rába Ákos képviselő
Szabó Zoltán képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
(3 fő)
Meghívott: 0 fő

Lakossági érdeklődő: 1 fő

I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics
Edina pénzügyi ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt, a képviselőket és a velemi
lakossági érdeklődőt. 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 Község alpolgármesterének megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

2.

Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
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3.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

4.

Tájékoztató az Önkormányzat 2014. évi költségvetés III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

5.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2015. évi illetménykiegészítésének
megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

6.

Velem községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen
történő elhelyezése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

7.

Velem községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító helyen
történő elhelyezése tárgyában új ajánlattételi felhívás kiírása
Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

8. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:
1.

VELEM KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE

Előadó: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Az alakuló ülésen nem sikerült alpolgármestert választani. Az Mötv. 74.§-a alapján a képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ
saját tagjai közül. Az
alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével
szűnnek meg. Velem községben egy alpolgármester megválasztására van lehetőség, aki társadalmi
megbízatásban látja el a feladatát.
Szél Józsefné polgármester
Alpolgármesternek Szabó Zoltán képviselőt javasolja. A jelölt nem kérte a napirend zárt ülésen való
tárgyalását.

Németh Melinda kirendeltség-vezető
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a vagyonkezelő bizottságba tag Szabó Zoltán képviselő.
Mivel a polgármester asszony Szabó Zoltán képviselőt javasolja alpolgármesternek, ezért helyette új
tagot kell jelölni.
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Szabó Zoltán képviselő
Érintettséget jelent be, a döntés a személyét érinti.
Szél Józsefné polgármester
Kéri, hogy a testület döntsön arról, hogy kizárja-e a képviselőt a szavazásból.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 2 igen, 2 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
177/2014. XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán képviselőt a döntéshozatalból
nem zárja ki.
Szabó Zoltán képviselő
Bejelenti, hogy a Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tagjaként nem kíván részt
venni a bizottság munkájában.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
178/2014. XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán bizottsági tagot a
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságból kizárja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Javasolja a 3 fős Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságból Vagyonkezelő
Bizottságba Szabó Zoltán tag helyett Rába Ákos képviselőt.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
179/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és
Ellenőrző
Bizottság Rába Ákos képviselőt megválasztja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Szél Józsefné polgármester
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolításához felkéri a
SZMSZ szerinti Szavazatszámláló Bizottságot. Felhívja a képviselő-társak figyelmét, hogy az
alpolgármester akkor tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő
körben elhelyezett jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Felkéri a
jegyzőt, hogy készítse elő a szavazólapokat.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Felkéri a bizottság tagjait, hogy ellenőrizzék a teremben felállított urnát. Kiosztja az alpolgármester
megválasztásához a szavazólapokat.
A képviselők a kitöltött szavazólapokat elhelyezik az urnába.
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Szél Józsefné polgármester
Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.
Biró László Szavazatszámláló Bizottság elnöke
A szavazatszámláló bizottság tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az urnát.
Szavazásra jogosult 5 képviselő volt. Az urnában 5 szavazólap volt. Érvénytelen szavazólap nem volt.
Szabó Zoltán javasolt alpolgármesterre leadott igen szavazatok száma: 3 db. Nem szavazatok száma:
2 db
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve./
Szél Józsefné polgármester
Megállapította, hogy a képviselő-testület Szabó Zoltánt 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal
alpolgármesternek megválasztotta.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

szóló

180/2014. XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról
2011 évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében Velem község
alpolgármesterének – a képviselő-testület megbízatásának időtartamára – a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül 2014. november 21.
napjával megválasztja Szabó Zoltánt.
Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban tölti be.
Felelős a bejelentésért: Dr. Zalán Gábor jegyző
Határidő:
azonnal

Szél Józsefné polgármester
Felkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni.
Felkéri Szabó Zoltán alpolgármester Urat, hogy szíveskedjen felállni és utána mondani. Szabó Zoltán
alpolgármester a törvény által előírt eskü szövegét teszi.
Én, Szabó Zoltán 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!
Szél Józsefné polgármester
Köszöni az esküt és felkéri az alpolgármestert, hogy fáradjon ki az esküokmány aláírására.
Az alpolgármester az eskütétel után aláírja az erről szóló esküokmányt.

2.

AZ
ALPOLGÁRMESTER
TISZTELETDÍJÁNAK
MEGÁLLAPÍTÁSA
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
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ÉS

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításának alapját a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának összege jelenti. Az Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében az alpolgármester
tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegben lehet
megállapítani, ami 52.400,- Ft - 67.300,- Ft közötti összeg. A polgármester javasolja, hogy az
alpolgármester tiszteletdíját 70 %-ban állapítsa meg a testület.

Szabó Zoltán 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:
181/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett
bejelentését tudomásul veszi és az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása ügyében úgy határoz, hogy az alpolgármestert e döntéshozatalból kizárja.
Szél Józsefné polgármester
Kéri a képviselőket, szavazzanak az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
vonatkozásában.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
182/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80 § (2) bekezdése alapján 2014. november 21. napjától havonta
52.400,- Ft-ban állapítja meg.
2. A képviselő-testület az alpolgármester részére 2014. november 21. napjától költségtérítést
állapít meg, amelynek havi mértéke a tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 7.900,- Ft.
Határidő:
Felelős a bejelentésért:

3.

azonnal
Dr. Zalán Gábor jegyző

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014.(II.05.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt tájékoztassa a képviselőket.
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
A jogalkotásról szóló törvény alapján előzetes hatásvizsgálat is készült. Kötelező a negyedéves
módosítás elkészítése. Kiemeli, hogy a gesztenyenapok tényleges költsége a IV. negyedéves
módosításba kerül beépítésre. Kötelező normatíva emelkedések vannak, a szociális ellátások
támogatása, az önkormányzat sikeresen pályázott az „Itthon vagy-Magyarország szeretlek”
programba. Továbbá átvezetésre került a közmunkaprogram és a nyári diákmunka támogatása, a
Közös Hivatal 2013. évi pénzmaradványa és a Társulás 2013 évi pénzmaradványa, valamint a
személyi juttatások. A működési oldalon 921 eFt emelkedés látható. Az előirányzat változások 1.544
eFt-tal emelik a bevételi és a kiadási összeget. Röviden ezek kerültek átdolgozásra. A 2. mellékletben
a gesztenyenapok rendezvény az önként vállalt feladatok között szerepel mivel a népszavazás
kötelezte az önkormányzatot, azért nem alaptevékenységbe tartozik. A rendelet 2. mellékletében ennyi
változás van a múltkorihoz képest.
Ha van valakinek kérdése tegye fel.
Rába Ákos képviselő
A költségvetésbe még szerepel a Velak és Tűzoltók támogatása.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
A IV. negyedévi módosításnál már kiveszi. Kérdezi, ha kiveszi akkor hova legyen átcsoportosítva, erre
január vagy február hónapba kerül sor.
Kern István képviselő
Azt kell eldönteni, hogy pontosan hol vannak a kritikus szakaszok oda kellene beépíteni a
vízelvezetést.
Szél Józsefné polgármester
Pontosan azt kell megbeszélni.
Kern István képviselő
Van olyan módszer, hogy az út javítása után is be lehet építeni a vízelvezetést, mivel nem szilárd
burkolatú útról van szó.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
Emlékezteti a képviselőket, hogy a vis maior támogatásból csak a helyreállítást lehet elvégezni,
folyókát beépíteni nem lehet.
Kern István képviselő
Tisztában vannak vele.
Rába Ákos képviselő
Külön számla lesz, illetve külön szerződést fognak kötni az utak helyreállítására és külön a folyókák
beépítéséről.
Szél Józsefné polgármester
A kerékpárút és a Koczorék felé az árkot saját erőből ki kellene árkolni és kavicsozni. Holnap
helyszíni bejárást tartanak, hogy hol legyen elvégezve a munka.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

4.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS III. NEGYEDÉVI
GAZDÁLKODÁSÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL
Előadó a polgármester nevében. Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi
ügyintézőnek.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
Az államháztartási törvényből kivették a III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást, de úgy
gondolták, hogy mégis készítenek az önkormányzatnak. Ez a tájékoztatás a szeptember 30. teljesítést
mutatja. Túllépése nincs az önkormányzatnak.
Szél Józsefné polgármester
A Fagyöngy utcába az oszlop helyét ki kellene méretni, hogy hol legyen. A Vasilux Kft.-nek szólni
kell, hogy a kimérés előtt ne álljon neki a munkának.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
183/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete az önkormányzat 2014. III. negyedévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

5.

A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐINEK 2015.
ÉVI
ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
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SZÓLÓ

ÚJ

Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt,
hogy tájékoztassa a képviselőket.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A jelenleg érvényes rendelet alapján egységesen 20 % illetménykiegészítés illeti meg a középfokú
végzettségűeket. A megyei és megyei jogú városoknál legfeljebb 40 %, a községi önkormányzatoknál
legfeljebb 20 %, míg a többi önkormányzatoknál legfeljebb 30 % lehet. Itt a 20 %-ot javasolja
egységesen a 2015. évre. Új rendeletet kell alkotni.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (XI. 22.) önkormányzati rendelete
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének
megállapításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

6.

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSE,
SZÁLLÍTÁSA,
ÁRTALMATLANÍTÓ
HELYEN
TÖRTÉNŐ
ELHELYEZÉSE
TÁRGYÁBAN BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
Előterjesztő a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Sajnos egyetlen ajánlat sem érkezett a felhívásban megjelölt határidőig, így eredménytelennek kell
nyilvánítani a felhívást és ezzel egyidejűleg szükséges újra ajánlattételi felhívást kiírni, mely a
következő napirendi pont lesz.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Jegyző úr beszélt a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális
Szolgáltató Kft. igazgatójával, aki tájékoztatta, hogy akkor tudja benyújtani a pályázatot - ugyanis köti
a Kőszegi Képviselő-testület döntése - ha az önkormányzat vállalja a 971.000,- Ft + áfa támogatás
megfizetését.
Szél Józsefné polgármester
Beszélt a hegyaljai polgármesterekkel ők sem vállalják a támogatás megfizetését.
A polgármester a testülettel egyeztetve kijelentheti, hogy a testület nem kívánja a támogatást
megfizetni.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Tájékoztatásul mondta el a Képviselő-testületnek, hogy a Kőszeg Városüzemeltető és Kommunális
Szolgáltató Kft. ilyen módon tudna pályázatot benyújtani.
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

184/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2014. (IX.22.) képviselő-testületi
határozatával jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívása
alapján lefolytatott eljárást tekintettel arra, hogy nem érkezett be egy pályázat sem,
eredménytelennek nyilvánítja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

7. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZILÁRD HULLADÉK BEGYŰJTÉSE,
SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANTÓ HELYEN TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE
TÁRGYÁBAN ÚJ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIÍRÁSA
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előző napirendi pontba említette Németh Melinda kirendeletség-vezető, hogy újra ajánlattételi
felhívást kell kiírni. Az új kiírásba december 12. lesz a beérkezési határidő.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Az ajánlattételi felhívást javasolja megküldeni az eddigiekhez hasonlóan tíz szolgáltatónak. A beadási
határidő 2014. december 12. péntek 8:00 óra, az eredményhirdetés ideje 2014. december 18.
Reméljük, hogy az ajánlattételi felhívásra a megadott határidőig érkezik be pályázat.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

185/2014.(XI.21.) 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.
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.
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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)

-

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató NonprofitKft
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

Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

2. EGYEBEK
VELEM KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVE
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A településfejlesztési koncepciót véleményezésre 19 helyre küldték meg, 16 hatóságtól jött
véleményezés 3 hatóságtól nem érkezett visszajelzés. A tervező azt mondta, aki nem küldte meg a
véleményezést határidőben azzal nem kell foglalkozni. A koncepcióba átvezetésre kerültek a
véleményezések, amit ismételten meg kell küldeni a hatóságoknak. A szerkezeti és szabályozási tervet
jövő csütörtökön fogja a testület elé tárni. Ha a mostani határozat elküldésre kerül, utána ki kell
függeszteni 30 napra, és amíg nem lesz hatályos addig nem lehet elkezdeni a kisajátítást. Valószínű,
hogy csak 2015. január, február hónapban lesz hatályos.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

186/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal és
kiegészítésekkel a településfejlesztési koncepciót elfogadja.
Felkéri a polgármestert az elfogadott településfejlesztési koncepciót 5 napon belül küldje meg
az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
Szél Józsefné polgármester
Szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
187/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elfogadott településfejlesztési koncepció
figyelembe vételével a településrendezési eszközök elkészítését rendeli el a 314/2012.(XI.8.)
korm. rendelet szerinti tartalommal és eljárással.
Felkéri a polgármestert az előzetes tájékoztatási szakasz előkészítésére és az egyeztetési
eljárás megkezdésére.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

UTAK JAVÍTÁSA
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A vis maior útjavítást tavasszal fogják elvégezni. A három árajánlatot bekérték. A képviselő-testület
átnézte az ajánlatokat és a legkedvezőbbnek a Terrano Sárvár Kft. ajánlatát találta. A szerződés
megkötésére még az idei évben meg fog történni.
Kéri a képviselőket, szavazzanak a vis maior útjavítás árajánlatáról.
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
188/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Velem község vis maior
útjavítását a Terrano Sárvár Kft.-től az árajánlatban szereplő 1.664.000,- Ft + áfa áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére
és
aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Szél Józsefné polgármester
Mivel az utak javítása nem fog beleférni a vis maiorba ezért a kritikus szakaszokat saját költségen kell
megcsinálni. Kéri a képviselőket, hogy gondolják át melyek ezek a szakaszok, mert arra kérnek
árajánlatot. Tavaszig nem lehet várni a vízelvezetéssel.
Szél Józsefné polgármester
A kritikus szakaszok felmérése megtörtént minden képviselő jelenlétében. Megállapítást nyert, hogy
ezen útszakaszok javítását és főleg a vízelvezetést még a tél beállta előtt el kell végeztetni. A
munkálatokat szintén a Terrano Sárvár Kft. fogja elvégezni 6.500,- Ft + áfa/óra rezsiköltségen, a
lapvibrátor óraköltsége: 2.500,- Ft + áfa, a zúzalék helyszíni kiszállítása: 5.500,- Ft + áfa, kézimunka
(segédmunka) 1 fő/nap x 1.350,- Ft + áfa/óra költségen. A zúzalék mennyisége megközelítőleg 185
m3. A tervezett munkálatok elvégzése 10-12 munkanapot vesz igénybe.
Kéri a képviselőket, szavazzanak a kritikus szakaszok javításáról és a vízelvezetésről.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
189/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Velem község kritikus
útszakaszainak javítását és vízelvezetését
a Terrano Sárvár Kft.-től az alábbiak szerint:
6.500,- Ft + áfa/óra rezsiköltségen, a lapvibrátor óraköltsége: 2.500,- Ft + áfa, a zúzalék
helyszíni kiszállítása: 5.500,- Ft + áfa, kézimunka (segédmunka) 1 fő/nap x 1.350,- Ft +
áfa/óra költségen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és
aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

A HIVATAL ABLAKCSERÉJE UTÁNI JAVÍTÁS ÉS FESTÉS
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az ablakcsere utáni kőműves munkálatokra árajánlatot kell még kérni több vállalkozótól a
legkedvezőbb kiválasztásához.
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Árajánlatot kért még a polgármesteri iroda parkettázásához is, mivel a cserépkályhák lebontása után
szükséges megcsináltatni azt is. A polgármester a Képviselő-testülettel történt egyeztetés után Ka-Da
Invest Bau Kft. árajánlatát tartja a legkedvezőbbnek a hivatali parkettázás és festés munkálataira.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásából kerül kifizetésre, mivel az
ablakok ára nem kerül 3,5 m Ft-ba, még belefér a kőműves munka és a festés is.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
190/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Velem Rákóczi u. 73. szám alatt lévő
önkormányzati ingatlan hivatali ablakainak cseréje utáni tisztító festést és parkettázást
megrendeli a KA-DA Invest Bau Kft-től (9748 Vát, Petőfi S. u. 10.) az árajánlatban szereplő
533.600 Ft + Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

FALUKIRÁNDULÁS
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A Vasi Volántól kért árajánlatot a december 13-i Graz-i falukirándulásra, melyet a testülettel is
egyeztetett. A kirándulás részletes programját ki fogják küldeni a lakosságnak. Javasolja az árajánlat
elfogadását.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
191/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2014. december 13-án megrendezésre
kerülő Graz-i falukirándulásra megrendeli a buszt a Vasi Volán Zrt.-től a különjárati
megrendelőlap szerinti 350 Ft/km összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a buszt.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

HIVATALSEGÉD FOGLALKOZTATÁSA
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
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Tájékoztatja a testületet, hogy ifj. Koczor István hivatalsegéd munkaszerződése 2014. december 31-én
lejár, javasolja, hogy alkalmazzák továbbra is, és 2015. december 31-ig kössenek vele szerződést.
Koczor István nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület a polgármester szóbeli előterjesztése
alapján és javaslatára 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
192/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „hivatalsegéd” munkakört 2015.
december 31-ig 1 fő részmunkaidős munkavállaló alkalmazásával – a munka törvénykönyve
szerinti jogviszonyban – biztosítja.
Felkéri Szél Józsefné polgármestert a munkajogi dokumentumok előkészítésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

TÉLI KÖZFOGLALKOZTATÁS
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy részt lehet venni a téli közfoglalkoztatási programba.
A téli közfoglalkoztatás kertében elsősorban tanfolyammal egybekötött közfoglalkoztatást támogatja
az állam, ezért Velem községben december hónaptól alkalmazott közfoglalkoztatottak a munkaidő
jelentős részét ilyen képzésen fogják tölteni. A polgármester javasolja, hogy ebbe a programba 2 fő
foglalkoztatásával vegyen részt.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
193/2014.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a téli közfoglalkoztatási
támogatás tárgyában 2 főt foglalkoztat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központ hatósági szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szél Józsefné polgármester

2015. ÉVI RENDEZVÉNYTERV
Hozzászólások:
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Szél Józsefné polgármester
Össze kell állítani a 2015. évi rendezvénytervet. Pócza Zoltán úr tájékoztatásul megküldte a Kőszegi
Járáshoz tartozó települések 2015 évi rendezvény naptárját. Kéri a képviselőket, hogy nézzék át a
programtervet és beszéljék át, hogy el tudják készíteni Velem község rendezvénytervét. Valamikor le
kell ülni a gesztenyenapokat is átbeszélni. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az idei évben még
nem volt közmeghallgatás. A jegyző úrral egyeztetni fog az időpontról, ugyanis évente egy
alkalommal kötelező tartani.

SZESZFŐZDE ÉS VELEM KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY ÜGYE
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Minden képviselő megkapta Dr. Lányi Péter által küldött e-mailt. Az e-mailbe leírta, hogy az
ellenőrzés során megállapították a padok elszámolhatók. Nem hiszi el, mivel Ő többször volt már az
MVH.-nál és neki teljesen mást mondtak. Javasolja, hogy kérjék be az ellenőrzés jegyzőkönyvét és
csak utána döntsenek.
A szeszfőzde ügyével kapcsolatban kapott e-mailt az ügyvédnőtől. Javasolja, hogy hívják meg és
személyesen beszéljék meg a dolgokat.
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