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Szám: V/74-19/2016.        Készült: 2 példányban 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
 
Jelen vannak:   Szél Józsefné polgármester 
    Kalauz Balázs képviselő 
    Kern István képviselő 
    Rába Ákos képviselő 
 
         (4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 
    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 osztályvezető helyettest, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-
testületi tagokat. Szabó Zoltán alpolgármester úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.  
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
 
Az ülést megnyitja.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.   
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
 

 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának elrendelése  

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

2. Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

3. A gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása  
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
4. Kőszeg Város Önkormányzata településrendezési tervének véleményezése 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

5. Egyebek  
 

 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

 
1. Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának elrendelése  

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester (szóban) 
 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Velem község Helyi Építési Szabályzatát felül kell vizsgálni. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-
vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Vas Megyei Kormányhivatal törvényességi célellenőrzést tartott és megállapította, hogy Velem község 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét szükséges módosítani, ezért a 
képviselő-testületnek tárgyalásos eljárás keretében a rendelet felülvizsgálatát el kell végeznie. 
  
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, a határozati javaslatról szavazzanak. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
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53/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli Velem község Helyi Építési Szabályzatának 
tárgyalásos eljárás keretében történő felülvizsgálatát.  

 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 31. 
 

2. Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeletség-vezetőnek. 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A közétkeztetés kikerül Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának feladatai közül. A 
megállapodás módosítása a közétkeztetésre vonatkozik. 2016. december 31-én lejár az ELAMEN 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. szerződése és új közbeszerzést szükséges kiírni a közétkeztetésre. 5 évre 
írják ki a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzési eljárást Kőszeg 
Város Önkormányzata írja ki, ha felhatalmazzák a kis települések, így Kőszeg képviseli a településeket. 
Minden önkormányzat maga fog szerződést kötni a nyertes pályázóval. Az első határozati javaslat a 
társulási megállapodás módosításáról szól, a második pedig, hogy a testület felhatalmazza Kőszeg Város 
Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lefolytatására.   
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról a Társulási megállapodás módosításáról. 
  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

54/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége Társulása 
Társulási megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát a melléklet 
szerinti tartalommal.  

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról a közétkeztetés közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában. 
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

55/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az egységes közétkeztetési feladatellátás 
érdekében Kőszeg Város Önkormányzatát a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 

3. A gyermekétkeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása  
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta.  
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Mivel a közbeszerzést – minél kisebb költségvonzata miatt – indokolt hosszabb távra, legalább 5 évre 
kiírni, a Társulás működését azonban ilyen távra nem látjuk előre, a Társulási megállapodás módosításának 
elfogadásával a gyermekétkeztetés 2017. január 1 naptól az önkormányzat önállóan látja el.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdése 
szerint, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a 
települési önkormányzat állapítja meg. Az önkormányzatnak ezért szükséges az intézményi térítési díjról új 
rendeletet alkotnia.  
 
  
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy a rendelet megalkotásáról szavazzanak.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2016.(V.28.) önkormányzati rendelete 

a  gyermekétkeztetésről 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 

4. Kőszeg Város Önkormányzata településrendezési tervének véleményezése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, mivel Velem 
közigazgatási területére nem hat ki.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
56/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata településrendezési 
tervének egyszerűsített eljárás keretein belüli módosításával kapcsolatban észrevételt nem tesz.  

  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

5. Egyebek  
 
Az Illegális bevándorlók Magyarországra történő kényszerbetelepítéséről 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Véleménye szerint nem kellene az önkormányzatnak részt venni politikai dolgokba, nem ért vele egyet, de 
ez csak az ő véleménye. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

57/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre 
vonatkozó terveit. A kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és 
a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 

2. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok 
beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket! 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Támogató nyilatkozat TOP pályázat benyújtására - Kőszegi Orvosi Ügyelet fejlesztése - 

 
Szél Józsefné polgármester 
Társulási ülésen már szavaztak az egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozó TOP pályázat 
benyújtásáról, a Központi Orvosi Ügyelet fejlesztésére. A pályázathoz szükséges az önkormányzatok 
támogató nyilatkozata. 
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak a támogató nyilatkozat elfogadásáról. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 

58/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a TOP-4.1.1-15 kódszámú,  „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírás keretében készült  „Központi Orvosi 
Ügyelet fejlesztése Kőszegen” című pályázat benyújtásához. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tegnapi napon aláírásra került az ingatlancserére vonatkozó 
szerződés.  
 
 
 
Közcélú foglalkoztatás 
 
Szél Józsefné polgármester 
Balogh Tamás közfoglalkoztatott írásban kérte a határozott időre szóló munkaszerződésének közös 
megegyezéssel történő megszüntetését 2016. május 31-vel.  
Kérdezi a képviselőket, elfogadják-e, hogy megszüntessék a munkaszerződést. 
 
Balogh Tamás nem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 

/Balogh Tamás nyilatkozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 

 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Nem támogatja a munkavállaló közös megegyezéssel történő megszüntetését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem  
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
59/2016.(V.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Balogh Tamás közcélú foglalkoztatott 
határozott időre szóló jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését 2016. május 31. 
napjával. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
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