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Szám: V/100-2/2015.      Készült:  2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. február 11-én 17,30 órai kezdettel megtartott együttes nyilvános 
üléséről. 

 

Az ülés helye:  Kultúrotthon 
   Velem, Rákóczi u. 18. 

 
Jelen vannak:  

Velem községi Önkormányzat részéről: 

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

Bozsok községi Önkormányzat részéről: 

   Darabos Béla     polgármester 
   Deák Balázs    alpolgármester 
   Hodics Andrea    képviselő 
   Kutits László Ernőné   képviselő 
   Saufnauer Szabolcs   képviselő 
            
           (5 fő)  
Tanácskozási joggal megjelentek:  

   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Sőbér Aurélia    pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Jagodics Istvánné    jegyzőkönyv-vezető 
            
            
           (5 fő) 
Lakossági érdeklődő:  0 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 
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Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester szeretettel köszönti a megjelenteket az első együttes 
képviselő-testületi ülésen. Külön köszönti jegyző urat, a pénzügyi osztályvezető asszonyt, a pénzügyi 
ügyintézőt, Velem község képviselő-testületét, Bozsok község képviselő-testületét, a kirendeltség-
vezetőt és a jegyzőkönyv-vezetőt, köszöni, hogy megtisztelték a testületi ülést. 

Megállapítja, hogy az ülésen Bozsok község részéről 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, Velem 
község részéről az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  

Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester az ülést megnyitja.  

Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.   
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja 
a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 

 
 NAPIRENDI PONTOK: 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 
            Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
    

2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

3. Bozsok községi Önkormányzat 2015-2018 évekre vonatkozó középtávú tervezés 
keretszámainak jóváhagyása  

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 

4. Velem községi Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés 
keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 

 
5.  Bozsok községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
 Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

6. Velem községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

 Előterjesztő:  Szél Józsefné Velem község polgármestere  
 

7. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének jóváhagyása  
Előterjesztő: Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 
8. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

 Előterjesztő: Szél Józsefné Velem község polgármestere 
 

9. Kőszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere   

 
10. Egyebek 

 
 
Darabos Béla polgármester 
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Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.   
 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal 
elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 
            Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
    

2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása 
 Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

3. Bozsok községi Önkormányzat 2015-2018 évekre vonatkozó középtávú tervezés 
keretszámainak jóváhagyása  

 Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 
 

4. Velem községi Önkormányzat 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés 
keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
ügyintéző 

 
5.  Bozsok községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
 Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
 

6. Velem községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

 Előterjesztő:  Szél Józsefné Velem község polgármestere  
 

7. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének jóváhagyása 
  
Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 
8. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének jóváhagyása 

 Előterjesztő: Szél Józsefné Velem község polgármestere 
 

9. Kőszeghegyaljai Idegenforgalmi Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere   

 
10. Egyebek 

 
 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1. A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MEGÁLLAPODÁSÁNAK 
MÓDOSÍTÁSA 

            Előterjesztő:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 

 
Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót az előterjesztőnek Darabos Béla 
bozsoki polgármesternek. 
 
 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Szeretettel köszönti a képviselőket és a hivatal dolgozóit Bozsok község képviselő-testülete nevében. 
Ez az első alkalom a személyes találkozásra és arra is, hogy az új képviselőknek rálátásuk legyen a 
munkára, bízik a további együttműködésben. 
A megállapodás módosítását már az előző képviselő-testülettel tárgyalták de a választásra hivatkozva 
a döntést átpasszolták az új képviselő-testületre. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetéséről lenne szó. A Velemi Kirendeltség fenntartási költségét Bozsok község 43 %-kal 
Velem község 57 %-kal finanszírozza. Szeretné ha ez a %-os arány 70-30 %-ra módosulna, ez szerepel 
az előterjesztésben, de átbeszélték a képviselő-társakkal és a 35 %-ot tartanák reálisnak.  
Mindenki tudja, hogy a falvakat olyan mértékben érintették az állami elvonások, amit nem  tudnak 
kigazdálkodni, ezért minden fillére szükség van. A fenntartási költségeket azért kitudják fizetni, 
gondol a hulladék-gazdálkodásra.  
Ami szükségessé teszi a megállapodás módosítását, az öt község gyermekei járnak óvodába Bozsokra 
és Velembe. Az Újvárosi Óvoda fenntartásához 50-50 % finanszírozást kérnek a gyermekekre.  
Bozsok vonatkozásában nagy kapacitással 12 helyi bozsoki gyermekkel, Velem vonatkozásában 
viszont kevés a gyerek 3 helyi velemi, ha létszám arányosan vesszük akkor Bozsoknak közel 1 millió 
Ft-tal többe kerül az óvoda finanszírozása, mint Velemnek. A megállapodás módosításának a pénzügyi 
kihatása kb. 800 eFt lenne, ezzel kompenzálni lehetne Bozsoknak az óvodához való hozzájárulását. 
Nem veszekedni akarnak, hanem az együttműködést szeretnék kérni. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt képviselő-testület, amikor a polgármester úrral egyeztették a költségvetés készítését, első 
körben akkor váltak világossá a számok. A polgármester úr akkor vetette fel a megállapodás 
módosítását, ez alapján készült el az előterjesztés. Ő azzal érvelt, hogy velembe működik a 
kirendeltség és Bozsok lakosságának az ellátása valamilyen szinten nem azonos a velemiével. 
Bozsokon csak kéthetente egy alkalommal van ügyfélfogadás a kirendeltség vezető személyében. A 
polgármester úr kérte, hogy  a hivatal számolja ki, hogy a két óvoda finanszírozása mennyibe kerül az 
öt településnek.  Gyermek létszám arányosan finanszíroznak a települések. Egy gyermek 3 millió Ft-
ba kerül. Bozsoknak a fenntartáshoz ilyen létszámmal nem 4.800 eFt-ot, hanem 2.900 eFt-ot kellene 
fizetni. A polgármester úr kérte, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése előtt 
tárgyalják a megállapodás módosítását, mert ha érdemi döntés születik akkor érinteni fogja  a 
költségvetést. A mai döntés eredményét a holnapi kőszegi testületi ülésen elő kell terjeszteni.  
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Megkérdezi, hogy Velem mennyit fizet. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A számítások szerint Velemnek 1.060 eFt-ba kerül az óvoda, Bozsoknak 1.855 eFt-ba.  
 
Szél Józsefné polgármester 
A megállapodás módosításánál pontosan nem tudja, hogy hol van ilyen differencia, de ha az Óvodánál 
van akkor ott legyen módosítás.  A megállapodás módosításával nem ért egyet és javasolja, hogy  az 
óvodával ne vonják össze. Az óvodánál nem lehet mondani, hogy Bozsok fizessen 800 eFt-tal többet, 
mert Velembe kevesebb a gyerek.  
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Kern István képviselő 
Tisztelt képviselő-testület. Mindkét óvoda 2 tagóvoda, nem látja világosan, hogy miért nem lehet a két 
óvodát arányosan feltölteni létszámmal. Nyílván az oka az, hogy a szülőknek joga van eldönteni hova 
viszik a gyereket. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Bozsokon 12  helyi gyerek van, Velembe 3 helyi gyerek van. A szülő dönti el hova járatja a gyerekét.  
A bozsoki szülőt nem lehet kötelezni, hogy ne bozsokra vigye.  Mikor a Kistérségi Társulás 
megalakult, hogy többletfinanszírozást kapjon, minden települési Önkormányzat lemondott az alapító 
jogáról, ezért a velemi és bozsoki óvodának is Kőszeg az alapítója, amit beleegyezés nélkül bármikor 
meg lehet szüntetni, de ha a települések maguk akarják fenntartani az intézményt akkor óvoda vezetőt 
és egyéb alkalmazottat is kell foglalkoztatni, nyilván azért választották, hogy társulásba működjön 
mert így olcsóbb a fenntartása az óvodának.  Nem többletköltségbe szeretné sodorni a velemi 
Önkormányzatot, hanem javasolja gondolják át ezt a kérdést és valamiből engedjenek.  
 
Kern István képviselő 
Nem látja világosan, hogy a két község vonatkozásában mi esik a velemi hivatalra, úgy értelmezi, 
hogy a kőszegi hivatalra fizetik a hozzájárulást, nem konkrétan a velemi fenntartásra megy el. A 
fűtést, villanyt mindent Velem fizet. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Van egy megállapodás, mely szerint a fűtés 80 %-át, a víz 20 %-át és a villany 50 %-át fizeti Velem. 
Minden negyedévbe átszámlázásra kerül az önkormányzatnak. Tisztába kell lenni a képviselőknek, 
hogy közös hivatalt tartanak fenn.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A normatívát együtt kapják meg.  
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Nem tudja, hogy a bozsokiaknak mi a véleménye és mit gondolnak, Kőszegszerdahelyen az alsó 
tagozat meg fog szűnni, mit szólnának hozzá ha az alsó tagozat és az óvoda Kőszegszerdahelyen 
lenne. Tudja, hogy ez nem megy holnap vagy holnapután, de talán így meg lehetne menteni az 
épületet.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Örül, hogy a velemiek így gondolkodnak, ők is úgy gondolják, hogy csak így lehet megmenteni, de 
azzal is tisztában vannak, hogy pályázni kell.  
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Lehet, hogy bezárják az óvodát és akkor mi lesz.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Nemes gesztus lenne ha ezt a kezdeményezést Bozsok és Velem tenné meg. Az épületet át kellene 
alakítani. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Kőszegszerdahely polgármesterét megkérdezte, nem volt ellenvetése. 
 
Rába Ákos velemi képviselő 
Javasolja, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodása maradjon úgy ahogy eddig 
volt, az óvodát meg kompenzálják.  
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Jogos a kérés az óvoda vonatkozásában.  
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Darabos Béla bozsoki polgármester 
Soknak találja a 43 % hozzájárulást. A velemi emberek előnyt élveznek, hogy a kirendeltség velembe 
van, bozsokon csak kéthetente kedden van fogadó óra, de ha a fogadó óra napjára esik a szabadság 
akkor az is elmarad. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Lehet ezen javítani, legyen többször bozsokon fogadó óra, ha a lakosság úgy igényli.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Ezen felül vannak beszerzések is, gondol itt az irodaszerre. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Bozsokon van fax, fénymásoló, számítógép, iroda, ha szóróanyagot küldenek ki akkor azt nem 
velembe nyomtatják ki. 
 
Rába Ákos velemi képviselő 
A papírmunka ugyanúgy Velemben történik, úgy érzi, hogy az egészet ráhúzták az óvodára. Ha 
megszűnik az óvoda, akkor hiányozni fog ez a pénz.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Bozsoknak mind a kettő fáj, velemnek csak egy.  
 
Rába Ákos velemi képviselő 
Nem régóta van a testületbe de úgy érzi, hogy Velemet fejős tehénnek nézik. Nem tudja mi az oka, 
valószínű hogy a gesztenyenapok miatt. A gesztenyenapok időszakára Kőszegszerdahely kért a 
parkolásért is pénzt. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Elmondja, hogy nem pumpolni akarja az önkormányzatot.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Technikai megoldás lenne ha az óvoda vonatkozásában születne döntés. A megállapodás 2015. évre 
vonatkozna azzal a szöveggel, hogy az óvoda fenntartási költségének kompenzálására Velem községi 
Önkormányzat 800 eFt-tal támogatja Bozsok községi Önkormányzatát. A másik az előterjesztés, a 
Közös Önkormányzati Hivatal megállapodását kellene módosítani, Kőszeg nem szól bele a három 
oldalú megállapodásba, azt kell eldönteni, hogy melyiket választják. A három oldalú megállapodás 
vagy az óvoda támogatási megállapodása az óvoda finanszírozásának kompenzálására. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Javasolja a két oldalú  támogatási megállapodást az óvodára. Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Kern István és Rába Ákos velemi képviselő 
Támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Bíró László velemi képviselő 
A kazán a kirendeltségen tönkrement, nem kevés költsége lesz.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Az orvosi rendelő miatt mindenképp kell fűteni. 
 
Kern István velemi képviselő 
Komoly pénzt költöttek az épület felújítására, reméli, hogy a rezsi költség csökkenni fog.  
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
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Tudomása szerint a kirendeltség felújítása pályázati pénzből valósult meg. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Kérdezi, hogy mi legyen. 
 
Szabó Zoltán velemi alpolgármester 
A 60 – 40 %-ot javasolja. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Rába Ákos és Kern István képviselőkkel egyetért.  
A polgármester javasolja, hogy a háromoldalú megállapodás %-os finanszírozása maradjon, ne 
módosítsák, az Óvoda vonatkozásában pedig a 2015. évre kössenek egy támogatási megállapodást, 
Bozsok községi Önkormányzattal 800.000,- Ft-ra. Kérdezi Bozsok község képviselő-testületét, hogy 
ezt így elfogadják-e. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Saufnauer Szabolcs bozsoki képviselő 
Ezek szerint nem lesz semmi a megállapodás módosításából. 
 
Kutits László Ernőné bozsoki képviselő 
Olyan nincs, hogy elnapolják. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Ha Velem ad 800 eFt-ot óvoda kompenzálásához akkor tekintsék semmisnek a megállapodás 
módosítását. Egyébként ezt bármikor elő lehet terjeszteni, de ebben az évben már nem fogják.  
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Szavazásra bocsátja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítását. 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

 5/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
háromoldalú megállapodás módosítását nem támogatja. 
   

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

Darabos Béla bozsoki polgármester 
Szavazásra bocsátja a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítását. 
 

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

 1/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
háromoldalú megállapodás módosítását nem támogatja. 
   

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szél Józsefné velemi polgármester 
Szavazásra bocsátja az óvodára vonatkozó megállapodást, mely szerint Velem községi Önkormányzat 
a 2015. évre 800.000,- Ft-ról támogatási megállapodást köt Bozsok községi Önkormányzattal.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   

 
 6/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2015. évre Bozsok 
községi Önkormányzat óvoda fenntartási költségeinek kompenzálására 800.000,- Ft-tal 
hozzájárul és erre kétoldalú támogatási megállapodást köt.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
   

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Szavazásra bocsátja az óvodára vonatkozó megállapodást, mely szerint Velem községi Önkormányzat 
a 2015. évre 800.000,- Ft-ról támogatási megállapodást köt Bozsok községi Önkormányzattal.  
 

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

 

 2/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási megállapodást köt Velem 
községi Önkormányzattal 2015. évre az óvoda fenntartási költségeinek kompenzálására, 
melynek értelmében Velem községi Önkormányzat 800.000,- Ft támogatást biztosít Bozsok 
községi Önkormányzatnak. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 
   

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 2. A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI 
 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  JÓVÁHAGYÁSA 
 Előadó:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri a képviselők hozzászólását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

 7/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

Darabos Béla bozsoki polgármester 
Kérdezi a képviselő-testületet van-e kérdés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 
 3/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
   

Felelős:  Darabos Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
3. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2018 ÉVEKRE VONATKOZÓ 
 KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETSZÁMAINAK JÓVÁHAGYÁSA 
 Előadó a polgármester nevében:  Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
      ügyintéző 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Darabos Béla bozsoki polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Kérdezi az előterjesztőt, van-e szóbeli kiegészítése. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Az előterjesztésben látható, hogy kifizetni valója nincs az Önkormányzatnak. Nem tudják még, hogy 
milyen bevételek lesznek, ezért egy középutat próbáltak megjelentetni, ez a táblázat a költségvetés 
részét tartalmazza, de ezt külön határozattal kell elfogadni. A következő napirendi pontban Velem 
tárgyalja, ugyanez vonatkozik rá. 
  
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Várja a képviselők hozzászólását, javaslatait.  
Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

 4/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 29/A.§-a alapján a 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés 
keretszámait elfogadja. 
 

Felelős:  Darabos Béla polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 
4. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015-2018 ÉVEKRE VONATKOZÓ 
 KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS KERETSZÁMAINAK JÓVÁHAGYÁSA 
 Előadó a polgármester nevében:  Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
      ügyintéző 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Kevésnek találja a saját bevételt. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Ha nagy az eltérés, akkor indokolás kell. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Kérdezi a képviselő-testületet van-e kérdés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 

 8/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 29/A.§-a alapján a 2015-2018. évekre vonatkozó középtávú tervezés 
keretszámait elfogadja. 
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.    BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA 
 Előadó:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 

Darabos Béla bozsoki polgármester 
Minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. 
Kérdezi az előterjesztőt, van e szóbeli kiegészítése. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Annyi változás van, hogy az előbb döntöttek a támogatási megállapodásról, az beépítésre kerül a 
rendeletbe. A 800 eFt a főösszeget meg fogja emelni. 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
A polgármester elmondja, hogy az előző évben az Önkormányzat nem kötött megállapodást a Jurisics-
vár Művelődési Központ és Várszínházzal a „Kőszeg és Vidéke” című havonta megjelenő lapra, de a 
2015. évre igen, ami nem került beépítésre a költségvetésbe.  
Kéri a képviselőket, hogy erről szavazzanak.  



	   11 

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

 
5/2015.( II.11.) Bozsok községi Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. elrendeli a „Kőszeg és Vidéke” havonta megjelenő időszaki lap 100 példányszámban 

történő megrendelését 2015. évben.  
2. Vállalja, hogy negyedévente 30.000,- Ft támogatást biztosít a Kiadó – Kőszeg Város 

Polgármesteri Hivatala (Kőszeg, Jurisics tér 8.) részére és az összeget a megjelenést 
követő 8 napon túl a 11747051-15574493 számú költségvetési számlára átutalja.  

3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
4. Felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az összeg átutalásáról 

gondoskodjon. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Darabos Béla polgármester 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal az elhangzott módosításokkal elfogadta és megalkotta 

 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendeletét  

az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
6.  VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 
 ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA 
 Előadó:  Szél Józsefné Velem község polgármestere 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 

Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi 
és gazdálkodási ügyintézőnek. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A 800 eFt-ot a működési kiadási oldalra fogja berakni és a működési költségből veszi le. A 
polgármester asszonnyal beszélték át a számokat. Viszont neki van két kiegészítése, a hivatal 
szalagfüggöny költsége kimaradt a felhalmozási kiadási oldalról és a múltkor volt egy döntés, hogy 
ügyvédet bíz meg az Önkormányzat havi 30 eFt + ÁFA összegen. Ezeket is átvezeti a rendeletbe. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
A pályázatok önerejét nem látja. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A 2. infó tábla tartalmazza.  
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Szél Józsefné velemi polgármester 
A vis maior út pályázatra beérkezett a három árajánlat, melyet a képviselő-testület tagja megismertek 
és egységesen a legkedvezőbb ajánlatot tartják elfogadhatónak, melyet a  Terrano Sárvár Kft. adott be,  
3.189.000,- Ft + áfa.  
 
 9/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior pályázat út helyreállítási 
munkálatainak elvégzésére a Terranó  Sárvár Kft.-t  (9635 Zsédeny, Rákóczi F. u. 20.) bízza 
meg az árajánlatban szereplő 3.189.000,- Ft + áfa áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Ami még a költségvetést érinti a Multicar vásárlás, kértek be árajánlatokat, melyet szintén 
megbeszéltek a képviselő-társakkal és egységesen arra az elhatározásra jutottak, hogy Kevei János 
2300 Ráckeve, Állomás köz 1/A. szám alatti lakos  2.370.000,- Ft –os ajánlatát támogatják. Ez a 
költség az eredetvizsgálat és a helyszínre történő szállítás költségét is tartalmazza. Kell a képviselő-
testület felhatalmazása, az adásvételi szerződés megkötéséhez és a gépjármű átírásához. 
 
 
 10/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db Multicar teherautót vásárol Kevei 
János 2300 Ráckeve, Állomás köz 1/A. szám alatti lakostól  bruttó 2.370.000,- Ft  áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és a gépjármű 
átírásához szükséges dokumentumok átírására.  

 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal az elhangzott módosításokkal elfogadta és megalkotta 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendeletét  

az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
7. BOZSOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA  
 Előadó:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 

Darabos Béla bozsoki polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
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Minden évben kötelező a munkaterv készítése, el lehet tőle térni és rendkívüli ülést tartani. Kéri a 
hozzászólásokat. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot. 

 6/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi munkatervét az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
  

Felelős: Darabos Béla polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen 

 
 

 
8.  VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÉVI 
 MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSA 
 Előadó:  Szél Józsefné Velem község polgármestere 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Áttanulmányozták a munkatervet. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot 

 11/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi munkatervét az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
  

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve értelemszerűen 

 
 

  

 
 

9. KŐSZEGHEGYALJAI IDEGENFORGALMI EGYESÜLET TÁMOGATÁSI 
KÉRELME  

 Előadó:  Darabos Béla Bozsok község polgármestere 
    
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  
 
Hozzászólások: 
 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
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Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 7/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeghegyalja Idegenforgalmi 
 Egyesület (9727 Bozsok, Rákóczi u. 104.) részére 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint 
 vissza nem térítendő támogatást biztosít a 2015 január 1-2015. december 31-ig tartó  . 
 időszak működési költségeihez. 
 
 Elszámolható költségek: 

a.) működési költségek (irodaszer, kis értékű tárgyai 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.) bankköltség 

 Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely a támogatott létesítő okirata 
szerint  alaptevékenységre fordított. 
 A képviselő-testület a támogatás összegét 2015. 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 2015. január 1.-2015. 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 a 
 támogatott folyószámlájára illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással 
 gondoskodjon. 
 
 A képviselő-testület kiköti, hogy a támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot 
adni és  legkésőbb 2016. január 31. napjáig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a 
 támogatási szerződés és gazdálkodásra vonatkozó előírások szerint. 
 A képviselő-testület felhatalmazza Darabos Béla polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
 Felelős:   Darabos Béla polgármester. 
 Határidő:   azonnal   
 
 
 

10.  EGYEBEK 

 Hozzászólások: 

Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány által benyújtott „Közösségi terek fejlesztése” 
pályázathoz tulajdonosi hozzájárulást kell adni a képviselő-testületnek a padok kihelyezéséhez.  
A polgármester elmondja, fenntartja az előző üléseken elhangzott véleményét és nem szavazza meg a 
tulajdonosi hozzájárulást, de mivel képviselő-társai támogatják a padok kihelyezését, ezért név szerinti 
szavazást kér. 
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Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ennek nincs akadálya, név szerinti szavazást kell elrendelni a képviselő-testületnek. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy a név szerinti szavazásról döntsenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
  
 12/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Község Környezetvédelméért 
 Alapítvány „Közösségi terek fejlesztése” pályázatához a tulajdonosi hozzájárulás tárgyában 
név  szerinti szavazást rendel el. 
 
A polgármester felolvassa a határozati javaslatot, a jegyző pedig név szerint szólítja a képviselőket, 
akik az alábbiak szerint szavaznak: 
 
Szél Józsefné: nem 
Szabó Zoltán: igen 
Bíró László: igen 
Kern István: igen 
Rába Ákos: igen. 
Szél Józsefné polgármester 
A szavazás után a polgármester megállapítja, hogy 1 nem és 4 igen szavazattal az alábbi határozat 
született: 
 
 
 13/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 139/2012.(XI.12.) számú 
képviselő-testületi határozatát, melyben tulajdonosi hozzájárulást adott Velem község 
Környezetvédelméért Alapítvány által benyújtott „Közösségi terek fejlesztése” pályázathoz.  
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 

 

Szél Józsefné ülést vezető velemi polgármester 
Még mindig Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány ügyénél maradva, szeretné megkérdezni 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdasági ügyintézőt, hogy az Alapítvány részére a támogatás 
utalása megtörtént-e. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Már utalni kellett volna januárba, de nem kapott rá felhatalmazást. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Akkor most mondja, hogy utalni kell az 1.543.881,- Ft-ot és a megállapodás 4. és 9. pontját 
módosítani kell. 
A 4. pont módosításába az szerepeljen, hogy a 2015. évi költségvetés terhére támogatásként 
1.543.881,-Ft-ot biztosít Velem községi Önkormányzat a „Közösségi terek fejlesztése Velemben” 
pályázat megvalósításához, mely összeget 2015. február 16. napig utal át az Alapítvány részére. 
A 9. pontba pedig kerüljön módosításra az, hogy az 1.543.881,- Ft támogatási összeget az Alapítvány 
az önkormányzat részére 2015. augusztus 31, napig visszatéríti. 
A polgármester várja a képviselők hozzászólását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 14/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Velem község 
Környezetvédelméért Alapítvánnyal 2013. december 7-én kelt megállapodás módosítását, a 
melléklet szerinti tartalommal és formában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
  
Szél Józsefné velemi polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hivatal gázterve elkészült, a kazán cserére árajánlatokat 
kérnek be, ugyanez vonatkozik az érintésvédelemre is. Az árajánlatok beérkezése után tájékoztatja a 
képviselőket. 
A jegyző urat szeretné kérni, hogy szólítsa fel Reményi Tibor vállalkozót, a szeszfőzde üzemeltetőjét, 
mert bűzlik a szerdahelyi patak, nagyon sokan megkeresték ezzel kapcsolatban, ugyanis csak a jegyző 
felszólítása után tudnak intézkedni a Környezetvédelmi Felügyelőségnél. 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőtől kérdezi, hogy Gulácsi Éva bérlő felé 
kiszámlázásra került-e a november december havi áfás számla. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A november, decemberi bérleti díj nem került kiszámlázásra, mivel arról volt szó, az a 100.000,- 
kaucióból megy le. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Ki kell számlázni neki a november és a decemberi hónapot áfásan, mivel az áfát neki kell fizetni. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Rendben, ki fogja számlázni a november és december havi bérleti díj számláját áfásan. 
 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Emlékezteti a képviselőket, hogy Velem község 2015. évi programtervét elkészítették, de elfogadására 
még nem került sor. Javasolja a képviselőknek, hogy a melléklet szerinti tartalommal fogadják el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 15/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Velem község 2015. évi 
programtervét a melléklet szerinti tartalommal és formában. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Szél Józsefné velemi polgármester 
Az 1. napirendben már beszéltek arról, hogy kezdeményezni fogják az egyeztető tárgyalást a hegyaljai 
közös óvoda ügyében a kőszeg-hegyaljai  települések  polgármestereivel, erről kellene határozatot 
hozni.    
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 16/2015.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert, 
hogy a hegyaljai közös óvoda ügyében a kőszeg-hegyaljai polgármesterekkel tárgyalást 
kezdeményezzen. 
  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Darabos Béla bozsoki polgármester 
Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete is támogatja a kezdeményezést, kéri a 
képviselőket, hogy szavazzanak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 8/2015.(II.11.) Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Darabos Béla polgármestert, 
hogy a hegyaljai közös óvoda ügyében a kőszeg-hegyaljai polgármesterekkel tárgyalást 
kezdeményezzen. 
  
Felelős:   Darabos Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
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