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Szám: V/94-10/2017.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 10-én 8,00 órai kezdettel megtartott testületi 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:  
 
    Dr. Zalán Gábor jegyző 
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Molnár Emma jegyzőkönyv-vezető 
     
            
         (3 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 

 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, a hivatal dolgozóit 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.   
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 

 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási megállapodásának módosítása  
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
2. Az óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

3. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
4. Egyebek 

 
 

 
 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

 
1. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási megállapodásának módosítása  

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző  
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor Jegyző Urat, hogy terjessze elő a javaslatot.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület. 
 
Már több testületi ülésen is szó volt róla, így nem ismeretlen Önök előtt az előterjesztés. Tulajdonképpen 
két megállapodást tartalmaz a határozati javaslat, hiszen az óvodai ellátást szeptember elsejétől a Társulás 
visszaadja valamennyi önkormányzatnak és innentől újra önkormányzati feladat lesz. Az első két napirend 
szorosan összefügg.  
Az egyik az a Társulási megállapodás módosítása a tekintetben, hogy szeptember elsejétől már nem ő lesz 
az óvodák fenntartója. Ennek az előterjesztésnek a másik része, ami a Magyar Államkincstár számára 
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kötelezően benyújtandó dokumentum, egy feladat átadási-visszaadási megállapodás is és tulajdonképpen a 
második napirendi pont szólna arra, hogy amiről korábban Képviselő-testület döntött, hogy nem szeretne 
önállóan, egyszemélyben, mint település óvodát fenntartani, hanem szeretne változatlanul, csak most 
nyilván nem Társulási fenntartásban, hanem Kőszegi fenntartásban, de Kőszeg tagóvodájaként tovább 
működne. Az óvoda és ez a megállapodás már tartalmazza azt is, hogy Kőszegszerdahely, az aki 
kinyilvánította abbéli szándékát, hogy beiratási körzetként Velem van megnevezve és él az a megállapodás 
a Testületi döntés értelmében, hogy normatíván felül, legfeljebb 200.000 Ft-ot fizetnek az ide járó 
gyermekek után, amennyiben többe kerül az óvoda fenntartása, akkor ezt Velem községi Önkormányzat 
finanszírozza. Köszönöm szépen.  
      
Szél Józsefné polgármester 
Egy mondatot szeretnék még mondani, hogy 17 gyermek jár most az óvodába, 3 fő elmegy iskolába, 3 fő 
jön szeptember elsején. Még 4 gyermek be van iratva, tehát akkor 21 fő lesz a tanév folyamán. Ennyi már 
régen volt, örülünk neki.    
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Két dátumot kell figyelmbe venni. Az egyik a szeptemberi, a másik az október elsejei dátum. Tehát ha 2,5 
évesen már be lehet iratni a gyereket, de csak decemberben jön óvodába, akkor hiába lesz az óvoda 21 fős. 
Ha mindenki decemberben jön - ez a 4 fő, akiről a Polgármester Asszony beszélt – 21 fős lesz az óvoda, 
az sajnos 17 fővel finanszírozódik, 2018. szeptemberig. Tehát itt ez a legnagyobb probléma, hogy nem ad 
lehetőséget a központi jogszabály arra, hogy akit egyébként fel lehet venni és fel is kell venni, mert 
mondjuk januárban 3 éves lesz és belép, eléri az óvodai kötelezettséget, arra nem ad plusz finanszírozást. 
De azt gondoljuk, hogy talán az a 17 fő is már egy normálisabb finanszírozás.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Nem kérdeztem, hogy mikor jönnek. Az számít hogy ki jár október elsején?  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Igen, azzal a létszámmal finanszírozódik egész évre.  
 
 
 

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

 

35/2017.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Térsége 
Társulása Társulási megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt 
változatát az 1. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása (mint 
átadó), valamint Bozsok községi Önkormányzat, Cák Község Önkormányzata, Horvátzsidány 
Község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata, Kőszeg Város Önkormányzata, 
Kőszegszerdahely község Önkormányzata, Ólmod község Önkormányzata, Peresznye Község 
Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat (mint átvevők) között létrejövő Intézmény és 
feladat átadás-átvételi megállapodást 2017. szeptember 1-jei hatállyal a 2. melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: 2017. május 15. 
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2. Az óvodai ellátás biztosítására vonatkozó köznevelési szerződések jóváhagyása 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Szél Józsefné polgármester 
A második napirendi pont az elsővel szoros összefüggésben megvitatásra került. Kérdés, hozzászólás nem 
hangzott el.  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 

36/2017.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községi Önkormányzat, valamint Kőszeg 
Város Önkormányzata és Kőszegszerdahely község Önkormányzata között az óvodai ellátás biztosítására 
kötendő köznevelési szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

3. A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása  
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A szociális rendeletünket felülvizsgáltuk és a százalékokon szeretnénk emelni, hogy minél több lakos 
számára tudjunk nyújtani települési támogatást. Az előterjesztést a képviselő-testület megkapta. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával megváltozott a vagyon 
fogalma. Emiatt szükségességé vált a rendelet mellékletét képező vagyonnyilatkozat kiegészítése. A 
rendeletünkben a települési támogatások jogosultsági feltételeinek meghatározásánál a jövedelemhatárok a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazodnak. Ennek összege 2008. január 1. óta nem emelkedett 
(28.500 Ft), ezért tartottuk indokoltnak a jövedelemhatárok felülvizsgálatát. Ezen jövedelemhatárok miatt 
évről évre kevesebben tudnak települési támogatást igényelni, annak ellenére, hogy szükségük lenne rá.  
A rendelet-tervezet alapján így az kaphatna általános települési támogatást, akinek a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át (54.150 Ft), egyedülálló esetén a havi 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 190%-át (54.150 Ft), egyedülélő esetén a havi 
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 240%-át (68.400 Ft), a gyermekét egyedülállóként 
nevelő szülő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 230%-át 
(65.550 Ft) nem haladja meg.  
A rendelet-tervezet 4/B.§-a alapján évente egy alkalommal rendkívüli települési támogatás nyújtható, ha a 
kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 400%-át. Javasoljuk az értékhatárt 420%-ra azaz 119.700,- Ft-ra emelését. A rendelet-
tervezet szerint a lakhatási kiadások viseléséhez adható települési támogatás esetében is emelkedne a 
jövedelemhatár 85.500 Ft-ra. Rendeletünk szerint évente két alkalommal 5.000 Ft települési támogatás 
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adható gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszköz megvásárlásával kapcsolatos kiadások viseléséhez. 
Az elfogadott 2017. évi önkormányzati költségvetés lehetőséget biztosít arra, hogy ez az évente kétszer 
adható 5.000,- Ft 10.000,- Ft-ra kerüljön megemelésre. Itt is javasoljuk az értékhatár 420%-ra azaz 
119.700,- Ft-ra emelését. 
A gyógyszertámogatás, jelenleg 5.000 Ft és évente két alkalommal adható, most felemelnénk 10.000 Ft-ra 
és itt is a 114.000 forintos jövedelemhatárt 119.700 Ft-ra emelnénk, mert sok idős ember él a településen 
és rengeteg a gyógyszerköltségük. Polgármester Asszonnyal egyeztettünk, az elfogadott 2017. évi 
önkormányzati költségvetés lehetőséget biztosít ezekre a támogatási formákra és ha túllépnénk a keretet, 
az Önkormányzat kiegészítené.  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy szóljanak a lakosoknak, hogy bátran jöjjenek be hozzánk települési 
támogatással kapcsolatosan.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Köszönöm a Melindának, hogy így foglalkozik az ügyfelekkel. Sokkal többen jönnek be.  
 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Én azt gondolom, hogy tartalék van a költségvetésben, ha túllépjük.  
 
 
Kern István képviselő 
Az lenne a jó, hogy ha egy tájékoztatót kiadnának róla.  
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Készítünk tájékoztatót. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjenek 
elfogadni.  
 
 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta:   

 

Velem községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
20/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

 
4. Egyebek 

 
 
Beszámoló a 2016. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Minden évben május 31-ig el kell fogadni az előző évi gyermekvédelmi beszámolót. Az előterjesztést e-
mail-en kiküldésre került. Kiegészítésként annyit mondanék, hogy rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben Velemben 2016-ban 9 fő részesült, a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban 
2 fő 50-50.000 Ft-os ösztöndíj kiegészítés kapott.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a 4. napirendi ponttal mindenki egyhangúan egyetértett.   

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
37/2017.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2016-ban végzett gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

 
 
Malompályázat  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A korábbi malompályázat során a malom tulajdonosai illetve az Egyesület pályázni akart a malomútra, 
amiről tavaly a 106/2016.(IX.29.) határozatunkkal már döntöttünk. Nem jött össze az osztrák oldalon a 
pályázat, mert nem tudták hozni az okmányokat, ami kellett volna és ezért nem nyertek. Meghalt az előző 
tulajdonos, az örökösökkel nem tudott kötni írásban szerződést.  
Most van egy másik kilátásban, a Rohonci malom – a Kenyeri úr malma. Újabb próbálkozás van, ha 
megint beadják, ez ránk nézve semmiféle pénzügyi kötelezettséggel nem jár.  
Van ott egy 165 m2- es árok, amelyhez hozzá kell járulni, hogy ezt is bevonják. Természetesen, ha az 
egészre, akkor külön helyrajzi szám alatt. Tehát hozzájárulunk, hogyha külön van, akkor ezt a 165 m2-t is 
érintse a pályázat?  
   
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 

határozatot:   

38/2016.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Interreg V-A ATHU Program 

keretében „Malomút_Mühlenweg” pályázaton projektpartnerként részt kíván venni. 
   

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület a „Malomút_Mühlenweg” projekthez 
önerőt nem biztosít.    

 
3. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

partnerségi nyilatkozatokhoz kapcsolódó dokumentumok aláírására. 

 
 

 Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
39/2016.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  Velem község Ömkormányzat 
1/1 tulajdonát képező 165 m1 kivett árok testülete az Interreg V-A ATHU Program keretében 
„Malomút_Mühlenweg” pályázatba bevonásra kerüljön. 
  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Környezetvédelmi Alapítvány 

 
 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

Pálffy György a Velem Község Környezetvédelemért Alapítvány Elnöke kérelmet nyújtott be, hogy 
100.000 Ft-tal támogassa az Alapítványt az önkormányzat a költségeinek a fedezésére. Ez be van építve a 
2017. évi költségvetésbe, csak egy megerősítő határozatot kell hozni. 
 
Szabó Zoltán Alpolgármester és Kalauz Balázs képviselő tagjai az Alapítványnak ezért személyes 
érintettséget jelentettek be. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
40/2017.(IV.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kalauz Balázs érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a Velem Község Környezetvédelméért támogatási ügyében úgy határoz, hogy a 
képviselőt e döntéshozatalból kizárja.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
 
41/2017.(IV.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a Velem Község Környezetvédelméért támogatási ügyében úgy határoz, hogy a 
képviselőt e döntéshozatalból kizárja.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 
42/2017.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelemért Alapítvány részére 100.000,- Ft, 
azaz egyszázezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2017. január 1. – 2017. 
december 31-ig tartó időszak működési költségeihez. 
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Elszámolható költségek: 

a)  működési költségek (közüzemi költségek, irodaszer, kis értékű tárgyi 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) bankköltségek 

 
Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint 
alaptevékenységre fordított. 
A képviselő-testület a támogatás összegét 2017. 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 2017. január 1. – 2017. 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 támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 

 
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és 
legkésőbb 2018. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a 
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
  
Települési arculati kézikönyv 

 
 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Kérte a képviselő-testületet és a polgármester asszonyt arra, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv 
elkészítéséhez egy főépítészt bízzon meg, minél hamarabb, mert nagyon sürget az idő. Az Arculati 
Kézikönyvnek hatályba kell lépnie. Minden egyes településnek meg kell bíznia egy főépítészt, vagy egy 
építészmérnököt, fél évre megbízhatjátok, hogy készítse el a kézikönyvet. Ez egy arculatot ad minden 
településnek, mit szeretne a településen és mit nem. Az elkészítéshez 1 millió forint támogatást 
biztosítanak. 
 
Össze kellene fogni a kis településeknek, tekintettel a főépítészi megbízásra és annak anyagi vonzatával. 
Érdemes lenne megbízási szerződést kötni az öt településnek (Kőszeghegyalja) egy főépítészt pedig 
kiválasztani. Ha Polgármester Asszony tud valakit, akkor kérdezze meg a környező polgármestereket, hogy 
kit találtak, vagy ki lesz az, aki ez alapján segít a rendezési terv készítőjének is, mert vele folyamatosan 
együtt kell működni. Szeptemberre minden jogerős legyen és működjön. A kis településeknél eddig úgy 
volt, hogy minden település 1 millió Ft-ot kap lélekszámtól függetlenül. Most úgy döntöttek, hogy 10.000 
fő felett nem adnak, tehát a 10.000 fő alatt megmarad az 1 millió Ft az arculati kézikönyv elkészítésére. 
Abban reménykedünk, hogy megkapjuk ezt a központi támogatást, amiről már minden fórumon beszéltek, 
akkor nem lesz gond a finanszírozással Velem vonatkozásában. Nem lehet úgy bármiféle módosítást 
végezni a rendezési tervben, hogy ne lenne előtte Lakossági Fórum.  
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Kalauz Balázs képviselő 
Mi van, ha nincsen rá kapacitás? Ez nem lesz meg szeptember elsejéig. Nincs kivitelező, mérnök kapacitás.  
 
A képviselő-testület egyhangúan egyetértett abban, hogy a polgármester asszony felvegye a kapcsolatot a 
kőszeghegyaljai települések polgármestereivel és egyeztessen a főépítészt illetően. 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Elmondta, hogy 2017. április 12-én tartott ülésen a testület 23/2017.(IV.12.) határozatával döntött Velem 
községre vonatkozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi 
felhívásról. Az ajánlattételi felhívásban a közszolgáltatás tervezett időtartamára 10 évet határozott meg a 
testület. Velem községi Önkormányzat Képviselő – testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
5.§-a tartalmazza a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeit.  
Az Ör. 5.§ (1) bekezdése a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 3 évben határozta meg. Ezt a bekezdést 
a rendeletben módosítani szükséges, mert a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést az ajánlattétel szerint 
2017. július 1. naptól 10 évre köti meg az önkormányzat. A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvsz.) 48. § (3) bekezdése előírja, hogy a környezetvédelmi 
tárgyú rendeletek tervezeteit az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell 
küldeni.  
Szintén a Kvsz. 48. § (3) bekezdés előírása alapján a szomszédos és érintett önkormányzatok számára 
tájékoztatásul meg kell küldeni a rendelettervezet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendelje el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
módosítását. 

 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
43/2017.(V.10.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem községre vonatkozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi kiírásnak megfelelően elrendeli a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.26.) 
önkormányzati rendelete módosítását. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester. 
Határidő:   2017. május 26. 
 
 

Gesztenyenapokon fellépő együttesek fellépési díjai 
 
 
Szél Józsefné polgármester  
 
A 2017. október 7-8-án tartandó Velemi Gesztenyenapok fellépőiről is dönteni szükséges: 

1. Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvány bruttó 50.000,- Ft  
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2. Tulipánt együttes bruttó 40.000,- Ft   
3. Boglya Népzenei Együttes bruttó 60.000,- Ft  
4. Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes bruttó 60.000,- Ft  
5. Ismerős Arcok zenekar 750.000,- Ft + áfa  
6. Sipőcz Band 150.000,- Ft + áfa fellépési díjért vállalják 

 

Gyermekműsorokhoz ezen felül lesz két könyvtári fellépő a Lufi és a Hangraforgó Együttes. 

 

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

44/2017.(V.10) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Közhasznú Alapítvány fellépésére (9730 
Kőszeg, Faludi F. u. 1/C ) bruttó 50.000,- Ft, azaz bruttó ötvenezer forint összegű megbízási díjat fizet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

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

45/2017.(V.10) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő 
Gesztenyenapok rendezvényre a Tulipánt együttes (9300 Csorna, Vadász u. 6/b) bruttó 40.000,- Ft, azaz 
negyvenezer forint összegű megbízási díjat fizet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

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

46/2017.(V.10) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő 
Gesztenyenapok rendezvényre a Boglya Népzenei Együttes (9791 Torony, Rohonczi u. 20. ) bruttó 
60.000,- Ft, azaz hatvanezer összegű megbízási díjat fizet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

 

47/2017.(V.10) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes (9721 Gencsapáti, 
Szentegyház út 5. ) bruttó 60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint megbízási díjat fizet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

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

48/2017.(V.10) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre az Ismerős Arcok Zenekar fellépésének közvetítésével Mistral 2001 Bt-t 
(9700 Szombathely, Szürcsapó u. 10.) bízza meg 750.000,- Ft + áfa, azaz hétszázötvenezer forint + áfa 
áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

49/2017.(V.10) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő 
Gesztenyenapok rendezvényre a Sipőcz Rock Band zenekar fellépésének közvetítésével a Mistral 2001 Bt-t 
(9700 Szombathely, Szürcsapó u. 10.) bízza meg 150.000,- Ft + áfa, azaz százötvenezer forint + áfa áron. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Szél Józsefné polgármester 
Erdészettel kapcsolatban – tegnap felhívtam a vezérigazgató urat és azt mondta, hogy kis türelmet kér 
még, mert május végéig meg lesz a megállapodás írásban.  
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