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Szám: V/94-21/2017.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. szeptember 20-án 08,00 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 
     
         (3 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h.
     
            
         (2 fő) 
 
 
Meghívott: 0 fő 
 
 
Lakossági érdeklődő:  

Tengelics Tamás   (1  fő)  
 
 

 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina 
pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető helyettest , a képviselő-testületi tagokat és a lakossági érdeklődőt. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 3 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 3 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 

 
 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1.  A Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
2.  Egyebek 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

1.  A Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Velemi Gesztenyenapok a fő témánk, azért, mert vannak olyan dolgok, amiről még nem szavaztunk, 
nem döntöttünk és el kellene dönteni, hogy meg tudjuk kötni a szerződést. Ebből a két legnagyobb tétel a 
villany meg a színpad.  
 
 
Villamosítási munkálatok árajánlatának elfogadása 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A villamosítási munkákra a legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Vill Szer Bt. ügyvezetője Szendrődi János úr 
adta, ugyanaz az ajánlat, mint tavaly volt 679.000,- Ft +áfa. Intézett mindent az E.ON- nál tavaly is, hogy 
kevesebb villanydíjat kelljen fizetnünk. Talán 50 ezret vagy még annyit se fizettünk és mindenkinek volt 
árama, amit muszáj sajnos nyújtanunk. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e az árajánlatát?  

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

 
81/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a villamosítási munkálatok elvégzésére a Vasi Vill Szer Bt. (9700 
Szombathely, Szabó M. u. 59.) 679.000,- Ft + áfa 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 
A fedett színpadra és hangosításra a legkedvezőbb ajánlatot a Mistral 2001 Bt. adta. A színpad azért 
valamivel több, mint tavaly, mert most hozzávette a Mispro Produkciós Iroda a sátrat, ami tavaly külön 
volt írva. Ez 490.000 Ft +Áfa ár. Amiket tartalmaz: színpadfelépítés, bontás, kordonozás, hangosítás, 
fénytechnika. Kérdezem, hogy a színpad és a hangtechnikát elfogadjuk-e? Várja a képviselők 
hozzászólását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 

82/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a fedett színpad biztosítására és a hangosítási munkálatok elvégzésére a 
Mistral 2001 Bt. (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 10.) 490.000,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Faházak. Tavaly is 38.000 Ft volt egy faház. Korlátot annyit tudnak hozni, amennyit kérünk. 
Taposókordont kérünk az Ismerős Arcokhoz. Mi mondjuk meg, hogy mennyit hozzon 2,5 méterest. Azt 
mondtuk, hogy az Avar szállónál is kell egy bódé, egy ellenőrző bódé. Most meg van nyitva a szerpentin, 
de azt javasolták kérjek az erdészettől egy behajtani tilos táblát a deltához. Azért kell Avar szállóhoz, hogy 
az autók ne tévedjenek be ide. Két hölgy volt itt a katasztrófa-védőktől, ők is külön mondták a 
kívánságaikat, hogy még mi minden legyen betartva. Ketten voltak a rendőrségtől, ők írásba is 
nyilatkoztak, mert anélkül nem kapnánk közútkezelői engedélyt. Ez új szabályozás. Nyilatkozott is a 
rendőrség, hogy ők biztosítják Kőszegszerdahelyen a forgalomelterelést.  

 
 
Szél Józsefné polgármester 
Segítők: A nagypénztárba megbízási szerződéssel 20.000 Ft adunk, nem 10.000 Ft-ot a pénztárosoknak. 
Tavaly 2-3 milliót szedtek be egy nap, rengeteg pénz ez, nagyon is kell vigyázni, és koncentrálni, ne ezen 
spóroljunk. Ez napi összeg. Jó páran jelentkeztek, még fixen senkivel sem állapodtunk meg. Annyi segítség 
lesz, hogy jön a Gyöngyi a pénztárból, meg az Emma is. Ügyelnek, hogy a jegyeket sorba adják ki. 
A Képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

83/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a nagypénztárban dolgozó jegyszedők részére nettó 20.000 Ft megbízási 
díjat állapít meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére 
és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
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Faművesek  
 
Szél Józsefné polgármester 
Ugyanúgy, mint tavaly 290.000 Ft-ot kérnek a faművesek áfa mentesen.  8x5 m helyet kérnek, az lenne az 
ideális minimum. Kijelölünk nekik egy jó nagy helyet és akkor a lakosság is örülni fog.  
A képviselők támogatják és jónak tartják a bemutatót.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

84/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre beadott faműves mesterség bemutatójára vonatkozó Németh Ármin (8992 
Hagyárosbörönd, Fő u. 3.)bruttó 290.000,- Ft összegű árajánlatát elfogadja.  

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

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Kosaras körhinta árajánlat 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Horgászat fateknőből, egy kacsaröptetős játék, lyukas tábla, karika dobáló, öt pár gólyaláb és a kosaras 
körhinta összesen 110.000 Ft + ÁFA. Ennek is nagy hely kell, 60-80 m2, hogy mindent ki tudjon rakni a 
körhinta mellé, és ezt is a gyerekeknek itt bentre gondoltam. Ezzel egyetértetek-e? Itt lesz egy konkrét 
program, akkor érdemes volt kipucolni a helyet. 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
 
85/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a kosaras körhintára Simon István ( 8992 Hagyárosbőrönd, Fő u. 34/A.) 
110.000,-Ft + áfa összegű árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Ládavasút árajánlat 
 

Szél Józsefné polgármester 
Ládavasút árajánlata 239.000 Ft +Áfa. A Képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő 
határozatot. 
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86/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a Ládavasút Kft. (8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25.) 239.000,-Ft + 
áfa összegű árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Mobil wc árajánlatának elfogadása 
 
10.000,- Ft +Áfa és 15.000 Ft + Áfa (mozgáskorlátozott) ár van, mert itt is meg kell nézünk hányat 
kérünk. A Stirling-villához is kell kérnünk, miután olyan állapotban vannak a vizesblokkok. A fellépőknél 
is kell az öltözősátor mellett mobil wc. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
87/2017.( IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre 10 db mobil WC és 2 db mozgáskorlátozott WC biztosítására a  Design Bau 
2006 Kft. (9791 Dozmat, Pinkafői út 9.) árajánlatát fogadja el 260.000,- Ft + áfa áron. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Szél Józsefné polgármester 
Jegyek. A jegyeknél a mennyiséget kell, mert ugyanannyiba kerül 7,50 egy jegy. Ezt meg kell gondolnunk 
hány jegyet kérünk. A promóciós anyagokra megérkezett a Logomotív Kreatív Kft. ajánlata. A 
belépőjegyet 7,50 ft/db nettó áron tudják vállalni. A leporellóra 5000 db rendelése esetén 13,58 Ft/db 
nettó ár. A plakát készítésére A/3-as méretre 50 db rendelése esetén 135,- Ft/db nettó, A/2 méretre 100 
db rendelése esetén 335,- Ft/db nettó ár. 15 ezer db belépőjegyet szoktunk rendelni plusz tiszteletjegyet. 
Az idei évben többet kell rendeleni. A Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál be fogom mutatni, nehogy 
probléma legyen. Várja a képviselők hozzászólását. 

  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
88/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre  kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a belépőjegyeket, a leporellókat és a plakátokat megrendeli a Logomotív 
Kreatív Műhely Bt-től (9791 Torony, József Attila u.13.) 294.115,- + Áfa áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné 
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Szél Józsefné polgármester 
A Logomotív Kreatív Műhely Bt. a táblák kivitelezésére, kitűzők, molinó vasszerkezet készítését, 
szerelését, kihelyezését 76.798,- Ft + Áfa áron vállalja. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
89/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre  kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a táblák kivitelezésére, kitűzők, molinó vasszerkezet készítését, szerelését, 
kihelyezését megrendeli a Logomotív Kreatív Műhely Bt-től (9791 Torony, József Attila u. 13..) 76.798,- Ft 
+ Áfa áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné 

Szél Józsefné polgármester 
Szemétszállítás. Idén nem az őrző-védők intézik, hanem külön van.  Van a Vasi seprű Takarító és 
Szolgáltató Kft-től 150.000,- + áfa, és A BKM Ingatlan Kft 140.000,- Ft + áfa ajánlata. A kedvezőbb 
ajánlat a140.000-es. Egész nap leviszik a szemetet. Kérdezem, hogy egyetértetek-e vele?  
A Képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
90/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre  kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre az Önkormányzat által kihelyezett szemétgyűjtők ürítését, folyamatos 
ellenőrzését, a szemét zsákolását és elszállítását a gyűjtőhelyre a vásár teljes ideje alatt megrendeli a BKM 
Ingatlan Kft.-től (1074 Budapest, Dohány u. 28. 2.em 23.b.) 140.000,-Ft +áfa összegű áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné 

 
 
Tűzvédelmi és menekülési terv árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A tűzvédelmi, illetve menekülési terv elkészítéséről kellene szavazni. A tavalyi évben Kontics Sándor 
készítette, az idei évben is vállalja 80.000,- Ft összegért. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e 
az árajánlatot.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

91/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre a tűzvédelmi és menekülési terv elkészítésére beadott Kontics Sándor (9700 
Szombathely, Szűrcsapó u. 24.2/20.) tűzoltó technikus 80.000,- Ft (áfa mentes) 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 
Biztosítást kötünk a rendezvényre, ha egyetértetek vele? Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e 
az árajánlatot.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
92/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre 2017.10.06-10-9 közötti időszakra a Groupama Biztosító Zrt.(1146 
Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.) 65.000,- Ft (áfa mentes) összegű árajánlatát fogadja el  

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

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Mentő  árajánlatának elfogadása 
 
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 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

93/2017. (IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre  kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvény egészségügyi ellátás biztosítására a PHARMIMPEX Egészségügyi KFT.  
(6060 Tiszakécske, Dózsa Telep 71.) 162000,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Velemi Tűzoltó Egyesület javaslata 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
 
Tűzoltók ügye. Mindig gond volt a tűzoltók parkoltatása, tavaly is nagy viták voltak, mert félreérthető 
volt a látogatók számára. Ingyenes parkolónk van nekünk, de még mielőtt bejött a látogató találkozott egy 
másik parkolóval, ahol adományt gyűjtöttek a tűzoltók. Veszekedünk, hogy hova legyen a tábla kitéve, 
hogy nehogy azt gondolják a látogatók, hogy az már az ingyenes parkoló, holott még nem az. A 
látogatóknak jár a belépődíjhoz az ingyenes parkolás és mindenképpen meg kéne beszélni, hogy ezt hogy 
oldjuk meg.  
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Tettek a tűzoltók egy javaslatot, hogy ők azt a területet a malommal szemben rendbe rakják és a bejáráson, 
amikor itt voltak az illetékesek is, meg is említettem és ők is egyetértettek abban, hogy semmiképpen ne 
legyen két parkoló. Ha mi igénybe kívánjuk venni ezt a területet, ez legyen a B tervünk. Ennek a 
parkolónak egy része aszfaltos is, a mi parkoltatóink, akik úgyis meg vannak bízva intézik a parkoltatást 
erre a területre is, ha szükséges. Ezért mi a tűzoltókkal támogatási megállapodást kötünk. Személyzetre 
nem lesz szükség,  ők azt is felajánlották, hogy 2 fő ott parkoltat. A világítást 50.000 Ft-ért igénybe szoktuk 
venni, most is vegyük igénybe. Én azt mondom, ezt támogatásként kezeljük, hogy ez a vitás ügy a 
rendezvényre vonatkozóan megoldódjon a jövőben. 
 
 
Tengelics Tamás 
Volt egy információs megbeszélés a tűzoltó szertárban és nagyon szomorú, hogy a vezetőségből nincs itt 
senki. Szeretném megköszönni a meghívást és élnék egy javaslattal a parkolással kapcsolatban. Vissza kell 
menni 8 évvel. A vízimalommal szemben lévő parkolóról van szó, amit igazából a tűzoltók megállapodtak 
az akkori és a mostani tulajdonossal, hogyha ő két napra odaadja parkoltatás céljából a területét, cserébe az 
épületet rendbe rakjuk. Volt egy hatalmas tartály, földmunka volt, favágás, bozótirtás és abban az időben 
senkinek sem mozgatta meg a fantáziáját ez a terület, mert eléggé elhanyagolt volt. Később mikor ki lett 
pucolva már mindenkinek megváltozott a véleménye.  A tulajdonossal kötött megállapodás a mai napig a 
tűzoltósággal érvényben van. Egy olyan dologra szeretnék megoldást találni, ami mindenkinek 
megnyugtató lenne, rengeteg probléma volt belőle. Ha az Önkormányzat és a Tűzoltó egyesület kötne egy 
megállapodást ezzel a parkoltatással kapcsolatban, hogy mi előkészítjük, a tűzoltóság felszalagozza, 
előkészíti a parkolót, hogyha igény esetén szüksége van rá az önkormányzatnak, és amikor elhagyják az 
autók a parkolót 2 napig lenne világítás. 8 évből kb. 6 éve parkoltat a tűzoltóság, 2 év csak arra ment rá, 
ami költségbe került ennek a területnek a kialakítása és ezt a bevételi forrást a tűzoltóság nem szeretné, 
hogy kiessen. Ez nem csak az ölébe hullott a tűzoltóknak. 350.000 Ft-tól szól a történet, ebben benne van 
a parkolás, a világítás, az utána lévő rendbetétele is a nagyparkolónak. 
 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Két dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy az, ami a tűzoltóság kezelésében áll bérleti 
szerződés, vagy ingyenes használati szerződés van-e? 

Tengelics Tamás 
Én egy megállapodásról tudok. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Van-e a megállapodásban olyan, hogy tovább nem adhatja? 

Rába Ákos 
Támogatási megállapodásról lehet szó az én véleményem szerint, ami az én szemszögemből nézve 
semmiképpen se történhet úgy, hogy ellenszolgáltatás nincs. Azzal, hogy ők nem parkoltatnak pénzért és 
ezért természetesen kárpótolnunk kell őket, arra azt mondom, hogy ez evidens dolog, viszont ha a 
lakosság és a nagyközönség felé ők ezért adnak is, nyújtanak valamit, akkor ez mindenki számára megfelelő 
és senki nem köthet bele. Most az, hogy ők 2 napon keresztül világítják a parkolót, az, hogy ők ezt 
kialakítják, kiszalagozzák, és ha elbontják azt, amit ami közmunkásainknak kellett megcsinálni, akkor mi 
ezen nyertünk. 

A Képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására 
 
 
94/2017.(IX.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2017. október 7-8-án megrendezésre  kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvény lebonyolításában való részvételhez a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(9726 Velem, Rákóczi u. 45/A.) részére 300.000,- Ft , azaz háromszázezer forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosít működési kiadások terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 

2.  Egyebek 
 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX. 26.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztés minden képviselőnek kiosztása került. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-
vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető  
A Vas Megyei Kormányhivatal célvizsgálatot folytatott le a helyi népszavazás önkormányzati rendelet 
szabályozása tárgyában. Az a lényeg, hogy százalékosan határoztuk meg, hogy helyi népszavazást hány 
választópolgár kezdeményezhet és a kormányhivatal kérése alapján főben kell megállapítani. Így a helyi 
népszavazást legalább 50 velemi választópolgár kezdeményezhet, 10-25 %-ban lehet meghatározni és mi a 
15%-ot javasolnánk és a 2016. október 2.-i népszavazásnak a lakosságszámát kell ez esetben figyelembe 
venni, az 315 fő volt. Így az 50 választópolgár kezdeményezheti a helyi népszavazást, a képviselő-testület 
pedig legalább 65 választópolgár kezdeményezésével tűzheti ki a népszavazást. Kérem a tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta:  
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2013.(IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 

Tájékoztatásul szeretném mondani nektek, hogy az Önkormányzat a pályázatra benyújtotta azt az 1 millió 
Ft-os pályázatot az nyílászáró cseréjére. Megérkezett a befogadó nyilatkozat és a tegnapi napon kaptam egy 
hiánypótlást, hogy a Rákóczi u. 73. szám alatti épület tulajdonlapján még szerepel a Posta megnevezés. 
Töröltetni kell, a földhivatallal, és 8 napon belül egy eredeti és hiteles példányban meg kell küldeni a 
javított hiánypótló dokumentumokat.  
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A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló rendelet elfogadása 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Velem községi Önkormányzat 2017. szeptember 1. napjától ellátja a kötelező óvodai nevelési feladatot, 
kikerült ez a feladatellátás a társulásból. Ezért meg kell alkotni a gyermekétkeztetésről szóló rendeletet. 
Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető  
A Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsa 2017. március 28-i ülésén döntött arról, hogy az 
Óvodákat Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásába átadja. A társulásban részt vevő önkormányzatok 
közül az óvodai ellátásban Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye, Bozsok, Cák, Kőszegszerdahely 
és Velem községek önkormányzatai vettek részt. Ezen önkormányzatok – Bozsok és Cák kivételével – 
2017. szeptember 1-től továbbra is változatlan formában a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde 
Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény tagóvodájában, illetve az Újvárosi Óvoda 
tagóvodájában kívánják a kötelező óvodai nevelési feladataikat ellátni, és ehhez Kőszeg Város 
Önkormányzatával köznevelési szerződést kötöttek. Tekintettel a fentiekre, Velem községi 
Önkormányzatnak 2017. szeptember 1. napjától a gyermekétkeztetésre rendeletet szükséges alkotnia. 
 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta:  
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről 

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

Szél Józsefné polgármester 
Velem községi Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is sikeresen pályázott a 
települési önkormányzatok részére nyújtandó szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra. A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális 
rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. 
napon hatályba lépő – rendelettel szabályozza. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet 
a rendelet – tervezet elfogadására. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta:  
 
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 
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