
Szám: V/100-17/2015.      Készült: 2 példányban 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. augusztus 14-én 11,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 

Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 

Jelen vannak:   Szél Józsefné polgármester 
    Szabó Zoltán alpolgármester 
    Rába Ákos képviselő 
    Kalauz Balázs képviselő 
    Kern István képviselő 
         (5 fő) 

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

Meghívott: 0 fő 

Lakossági érdeklődő: 0  fő  

I. 
NAPIREND ELŐTT 

Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina 
pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-testületi 
tagokat. 
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.   

Rába Ákos képviselő 
Kérdezi a polgármester asszonyt, hogy az előző ülésen beadott közérdekű kérdésére megkapta a választ és 
azzal kapcsolatban szeretne feltenni néhány kérdést, kérdezi, hogy fel lehet-e venni az egyebek napirendi 
pontot, vagy kérdését inkább adja át írásban. 
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Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő urat, hogy adja be írásba, nem javasolja az egyebek napirendi pont felvételét. 

Rába Ákos képviselő 
Az ülésen átadta írásban beadványát a polgármester asszonynak.  

Szél Józsefné polgármester 
Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.  

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. Javaslat kommunális dolgozó helyettesítésére 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester  

2. Vasivíz Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési tervek elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefnél polgármester 

3. A Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos árajánlatok elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

1. Javaslat kommunális dolgozó helyettesítésére 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, Biró László Attila vállalná a kommunális dolgozó távolléte 
idejére a kommunális feladatok ellátását. Szóban szeretné kiegészíteni az előterjesztést, lehetőség lenne 
arra, hogy bruttó 105.000,- Ft helyett kaphatna szakmai bért, ami 122.000,- Ft, ha a képviselő-testület 
egyetért vele. Ezzel kapcsolatban kérdezi a képviselőket, mi a véleményük.  Tájékoztatja a képviselőket, 
hogy Koczor István két hétig szabadságon lesz, Perendy István közcélú foglalkoztatottnak a hónap végén 
lejár az alkalmazása.  

Biró László Attila nyilatkozatában hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyalásához és személyes 
adatinak megismeréséhez. 
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/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletéhez csatolva./ 

Rába Ákos képviselő 
Megkérdezi, hogy mikortól lenne alkalmazva. 

Szél Józsefné polgármester 
Augusztus 17-től. 

Rába Ákos képviselő 
Tudomása szerint Biró László Attilának van egy betegsége, allergiája, kérdezi ez nem gátolja-e a munka 
elvégzésében. 

Szél Józsefné polgármester 
Nem tudja, nem tud róla, hogy emiatt nem tudná elvégezni a feladatokat. 

Szél Józsefné polgármester 
Ha a képviselők nem támogatják Biró László Attila alkalmazását, akkor javasoljanak más személyt. 

Kalauz Balázs képviselő 
Mennyi időre szólna a helyettesítés. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A kommunális dolgozó távolléte idejére, kb. 6 hónapra. 

Kalauz Balázs képviselő 
Kérdezi, hogy a faluba közzé lett-e téve, hogy lehet jelentkezni a kommunális dolgozó helyettesítésére. 
Véleménye szerint a 180 lakosból biztos jelentkezett volna valaki. 

Szél Józsefné polgármester 
Nem kell kiírni. 

Kalauz Balázs képviselő 
Tehát jogszabályba nem ütközik, de véleménye szerint nem etikus.  
Akkor megkérdezi, hogy ki tudott arról, hogy lehet jelentkezni. Azok a hírek a faluba, hogy a falu vezetése 
családi vállalkozást folytat, véleménye szerint ez csak megerősíti a híreszteléseket. 

Szél Józsefné polgármester 
Az elhangzottak alapján nem javasolja Biró László Attilát. Tegyen a képviselő-testület javaslatot a 
helyettesítő személyére, vagy legyen meghirdetve. 

Kalauz Balázs képviselő 
Biró László Attila személyével semmi problémája nincs, csupán a polgármester hozzáállásán kellene 
változtatni. Nem azt mondja, hogy ne vegyék fel, sőt még azt is javasolja, hogy vegyenek fel még egy 
másik embert is időszakosan, mert a falu nagyon koszos és rendetlen. 

Szél Józsefné polgármester 
Örült, hogy Biró László Attila hajlandóságot mutatott a helyettesítés elvállalására. Várja a képviselők 
hozzászólását. 

Rába Ákos képviselő 
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A probléma megoldása sürgős, Biró László Attila személyével neki sincs semmi problémája, nagyon 
szorgalmas. Véleménye az, hogy kapjon bruttó 105.000,- Ft bért, mivel a feladat ellátásához nem 
szükséges a szakmai végzettség.  

Szél Józsefné polgármester 
Nem azért javasolta a szakmai bért, mert Biró László Attiláról van szó, hanem azért mert nagyon sok 
munka van elmaradva. 

Kern István képviselő 
Csatlakozik képviselő társához, nem lehet várni, Biró László Attilát fel kell venni, ő  támogatná a bruttó 
122.000,- Ft-os bért. 

Kalauz Balázs képviselő 
Kérdezi van-e arra lehetőség, hogy felvegyenek és meghirdessenek egy státuszt. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Módosítani lehet a költségvetést. Státusz nincs. Alkalmi munkavállalót lehet felvenni. 

Szabó Zoltán alpolgármester 
A magasabb bért támogatja. 

Szél Józsefné polgármester 
Elmondja a képviselőknek, ha látják, vagy nincsenek megelégedve a dolgozó munkájával nyugodtan 
szólhatnak neki, de ezek után ami itt elhangzott meg sem fogja szavazni. 

Kern István képviselő 
Nem lehet várni, mert rendetlen a falu és most van a legtöbb vendég a faluban. 

Kalauz Balázs képviselő 
Javasolja, hogy vegyenek fel a helyettesítő mellé még egy embert. 

Rába Ákos képviselő 
A minimálbér és a szakmai bér közötti különbségből lehetne alkalmi munkavállalót felvenni. Egyébként 
csak megkérdezte az allergiát, hogy nem-e akadályozza a munka végzésében, de úgyis kell orvosi 
alkalmassági vizsgálat, ha gyógyszerrel kordába lehet tartani, akkor semmi gond. Ő  is támogatja, hogy 
hirdetmény útján vegyenek fel még egy embert, mondjuk napi 4 órában két hónap időtartamra. 

Szél Józsefné polgármester 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

86/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Biró László Attila 9726 Velem Jókai Mór u. 10. 
szám alatti lakost munkaszerződéssel 2015. augusztus 17-től a kommunális dolgozó távollétének 
idejére, napi 8 órában havi bruttó 105.000,- Ft-os munkabéren foglalkoztatja Velem község 
kommunális feladatainak ellátására. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a munkaszerződés elkészítése ügyében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselő-testületet, hirdetmény útján támogatják-e, hogy a helyettesítő mellé a kommunális 
feladatok ellátására heti 40 órában 2 hónap időtartamra vegyenek fel munkavállalót.   

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

87/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hirdetmény útján Velem község kommunális 
feladatainak ellátására határozott idejű munkaszerződéssel kisegítő munkavállalót alkalmaz heti 40 
órában 2 hónap időtartamban 2015. szeptember 1. naptól bruttó 52.500,- Ft/hó munkabéren. 
A pályázat benyújtásának határideje 2015. augusztus 26. nap 15:00 óra. 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen Velem községi Önkormányzat 
címére történő megküldésével (9726 Velem, Rákóczi u. 73.). 
A pályázatokat Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, fenntartva a jogot 
arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 

2. Vasivíz Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési tervek elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefnél polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
  

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

88/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság  (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 
18-10-100607) által elkészített gördülő fejlesztési tervekben foglaltakat elfogadja és azokkal 
egyetért. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert arra, 
hogy a Vasivíz Zrt-hez benyújtandó meghatalmazást aláírja, melyben meghatalmazza a VASIVÍZ 
Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot  (székhely: 9700 
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-100607), hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése alapján készítendő gördülő fejlesztési terveket 
összeállítsa, azokat benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz és az ezzel 
kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje az az ellátásért felelő s tulajdonos 
önkormányzatot. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

3. A Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos árajánlatok elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Árajánlatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
A műsorterv tervezetét minden képviselő megkapta.  
Várja a képviselők hozzászólását.  

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

89/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 10-11. gesztenyenapok  
műsortervét elfogadja a melléklet szerinti tartalommal és szövegezéssel. 
  

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné polgármester  

Szél Józsefné polgármester 
Emlékezteti a képviselőket, hogy a gesztenyenapok rendezvényen fellép a Dobroda zeneker, melynek 
költsége az árajánlat szerint bruttó 290.000,- Ft, képviselő -testületi határozat szükséges a 
szerződéskötéshez. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

90/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2015. október 11-én megrendezésre kerülő 
 gesztenyenapok rendezvényre beadott Dobroda Zenekar /Dobroda Kulturális és Művészeti 
 Egyesület/  (3100 Salgótarján, Rákóczi út 32. I./3.) bruttó 290.000,- Ft összegű árajánlatát  
fogadja el. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
A másik fellépő a Balkán Fanatik zenekar, amiről szintén szavazni kell, az árajánlat bruttó 795.000,- Ft. 
Felkéri Rába Ákos képviselőt, tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Rába Ákos képviselő 
A Balkán Fanatik zenekar fellépését a Mistral 2001 Bt. biztosítja az árajánlatban szereplő bruttó 795.000,- 
Ft összegért, amennyiben a színpad és a hangosítási munkálatainak elvégzésével őt bízzák meg, ugyanis a 
hangtechnikát csak ők tudják biztosítani. 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

91/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2015. október 11-én megrendezésre kerülő 
 gesztenyenapok rendezvényen a Balkán Fanatik Zenekar fellépésére a Mistral 2001 Bt. bruttó 
 795.000,- Ft  összegű árajánlatát fogadja el. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
A képviselők megkapták a Fotószínház Kft. Kádár Ferenc vándor fotográfus bruttó 180.000,- Ft-os 
árajánlatát. A polgármester bemutatta a tervezetet, kéri a képviselő-testületet, hogy mondják el róla 
véleményüket, illetve tegyenek javaslatot, hogy milyen kép legyen rajt, maradjon a Szent Vid kápolna képe, 
vagy legyen más.  

A képviselők javasolták, hogy esetleg lehetne egy serpenyőben sült gesztenye.  

Szél Józsefné polgármester 
Gondolkodjon el a képviselő-testület azon, hogy milyen kép legyen, ha más képet szeretnének, az nem 
befolyásolná az árajánlatot. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e az árajánlatot.   
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

92/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
kerülő gesztenyenapok rendezvényre beadott vándor fotográfus Fotószínház Kft. (Kádár Ferenc) 
(5600 Békéscsaba, Leiningen u.7.) bruttó 180.000,- Ft összegű árajánlatát fogadja el.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
A tűzvédelmi, illetve menekülési terv elkészítéséről kellene szavazni. A tavalyi évben Kontics Sándor 
készítette, az idei évben is vállalná a tavalyi áron bruttó 82.550,- Ft összegért. 

Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e az árajánlatot.   

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

93/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
kerülő gesztenyenapok rendezvényre a tűzvédelmi és menekülési terv elkészítésére beadott 
Kontics Sándor tűzoltó technikus bruttó 82.550,- Ft összegű árajánlatát fogadja el  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
A mobil WC-re három árajánlat érkezett, 10 db mobil WC bérleti díja 100.000,- Ft+áfa és 2 db 
mozgáskorlátozott WC bérleti díja 30.000,- Ft+áfa. Kérdezi a képviselőket, hogy kérjenek-e közbenső 
tisztítást, ennek külön költsége van 4.000,- Ft+áfa/db alkalmanként. A legkedvezőbb ajánlatot a Design 
Bau 2006 Kft. adta. 

Kern István képviselő 
Javasolja, hogy kérjenek legalább egyszeri közbenső tisztítást. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 
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94/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
kerülő gesztenyenapok rendezvényre 10 db mobil WC és 2 db mozgáskorlátozott WC 
biztosítására a  Design Bau 2006 Kft. árajánlatát fogadja el bruttó 165.000,- Ft áron. 
A képviselő-testület a 12 db mobil WC-re egyszeri tisztítást kért az árajánlatban szereplő 4.000,- 
Ft+áfa/db/alkalom áron.   

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
A fedett színpadra és hangosításra 3 árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Mistral 2001 Bt. adta. 
Várja a képviselők hozzászólását. 

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

95/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
kerülő gesztenyenapok rendezvényre a fedett színpad biztosítására és a hangosítási munkálatok 
elvégzésére a Mistral 2001 Bt. (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 10.) bruttó 455.930,- Ft összegű 
árajánlatát fogadja el.  

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
A rendezvény idejére, a mentő biztosítására 3 árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Pharmimpex 
Egészségügyi Kft. adta. Tavaly is ők voltak. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

96/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
 kerülő gesztenyenapok rendezvény egészségügyi  ellátás biztosítására (1 db esetkocsi) a  
PHARMIMPEX Egészségügyi KFT.  (6060 Tiszakécske  Dózsa Telep 71.) bruttó  126.000,- Ft 
összegű árajánlatát fogadja el. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 
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Szél Józsefné polgármester 
Minden képviselő megkapta a gesztenyenapok rendezvényre vonatkozó, villamosítási munkálatokra 
vonatkozó árajánlatokat. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Vill. Szer. Bt. adta. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 

Rába Ákos képviselő 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ügyeletet ingyen biztosítják, ami véleménye szerint nagyon 
megnyugtató. 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

97/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
 kerülő gesztenyenapok rendezvényre a  villamosítási munkálatok elvégzésére a Vasi Vill. Szer. 
 Bt. (9700 Szombathely,  Szabó M. u.  59.) bruttó 621.665,- Ft összegű árajánlatát  
fogadja el. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal  

Szél Józsefné polgármester 
Ugráló várra is több árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Némósport /Németh Szabolcs/ adta.  

Kéri a képviselők hozzászólását. 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

98/2015.(VIII.14.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2015. október 10-11-én megrendezésre 
 kerülő gesztenyenapok rendezvény idejére 1 db csúszdás légvár, 1 db rodeó bika biztosítására 
 a Némósport /Németh Szabolcs/ (9730 Kőszeg, Bertalan E. u. 14.) bruttó 180.000,- Ft összegű 
 árajánlatát fogadja el. 
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal  

Szél Józsefné polgármester 
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A rendezvény nyomda költségeire vonatkozó árajánlatok még nem érkeztek meg. 
Az őrzésre vonatkozóan jelenleg csak egy ajánlat van, majd augusztus végén tartandó ülésen tárgyalják. 
A Magyar Közút Zrt. megadta a közútkezelői hozzájárulását a rendezvény megtartásához.  A Vasi 
Volánnal helyszíni megbeszélés történt, a buszok feljöhetnek a temető melletti parkolóba, ugyanez 
vonatkozik a külön buszokra is. Mivel a buszok a temető melletti parkolóba bejöhetnek, így az 
Önkormányzatnak nem kell külön buszt fogadni az utasok szállítására. 

Szél Józsefné polgármester 
A reklám molinóra kellene rátérni. 

Szabó Zoltán polgármester 
Megkérdezi, hogy tényleg nem lehet oda rakni, ahol tavaly volt? Pedig az jól látható helyen volt. 

Szél Józsefné polgármester 
Út felett nem lehet elhelyezni molinót, tiltja a jogszabály. Javasolja, hogy a temető melletti parkolóba 
legyen rakva, ott is jól látható helyen lenne. 
   

Szél Józsefné polgármester 
Közli Kalauz Balázs képviselővel, hogy a Kossuth utcában az út fölött lévő molinóját mivel a mai napig 
nem szedte le a felszólítás ellenére, le fogja vágatni. 

Kalauz Balázs képviselő 
Közli a polgármesterrel, hogy azt csinál, amit akar, de szeretné megkérdezni akkor ezek szerint eddig 
szabálytalanul volt kint. Kérdezi, az eddig befizetett összeget visszakapja-e? 
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