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Szám: V/3-3/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. január 29-én 13,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Kalauz Balázs képviselő 
         (3 fő) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
     
   Németh Melinda kirendeltség-vezető 
         
            
         (1 fő) 
Meghívott: 0 fő 
 
 
Lakossági érdeklődő: 1 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti a kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 
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. Zártkerti mintaprogram pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
2. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-5.3.1.-16 A helyi 
identitás és kohézió erősítése pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
3. GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése  
pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
4. Egyebek 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 
 

1.  Zártkerti mintaprogram pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Rendkívüli előterjesztés miatt kellett összeülnünk, mint ahogy ezt az e-mail-ben is jeleztem a testület felé. 
Nem tudjuk pontosan, hogy melyik utcák férnek bele. 10 milliós pályázati összegből 9 milliót lehet az 
utcákra költeni és egymilliót egyébre. Olyan utat tudtunk csak választani, ami természetben is ott van, mint 
a térképen. Aszfaltos közúton kell lennie egyik felén és érintenie kell zártkertet is. Gondoskodni kell 
vízelvezetésről is. A Cáki úttól indul végig a Cseke forrásig, Rózsa utca a másik a Sági pince mellett. Tehát 
a fejlesztés során Velem község zártkerti területén elhelyezkedő utat kívánjuk elsősorban felújítani. A 
felújítás tehát két helyrajzi számot érint: 774 és 1069. Az előbbi 280 méter, az utóbbi 400 méter hosszú 
szakasz, mely a község zártkerti ingatlanjainak jelentős részét érinti, mindkét szakaszon 3 méter széles a 
kialakult út, így 840m2 és 1200 m2 az érintett területnagyság. Az első szakaszon vízelvezető árok 
kialakítása is tervben van. 
A meglévő utakat szükséges újból kitűzni. Teljes szélességben geotextil fektetése következik, majd 20 cm 
betontörmelék útalap és 15 cm bernsteini kavics fedőréteg kerül tömörítésre, hengerelve. Ezen kívül a 
tájba illő, őshonos gyümölcsfák kerülnek elültetésre. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Ki fogja megtenni a következő lépést? Ki írja meg a pályázatot? 
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Szél Józsefné polgármester 
Zsömbölyi Zoltán és Herényi Anna segítenek a pályázat megírásában és az önkormányzat nyújtja be a 
pályázatot. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
1/2018.( I.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium 

ZP-1-2017 kódszámú, a zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására meghirdetett pályázati felhívásra. A pályázat 

keretében az alábbi kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő területek fejlesztését kívánja 

megvalósítani: Velem 774 hrsz, 1069 hrsz.  

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 2.  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-5.3.1.-16 A helyi 
identitás és kohézió erősítése pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy megkereste a Vas Megyei Önkormányzat azzal, hogy Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében TOP-5.3.1.-16 A helyi identitás és kohézió erősítése pályázatot tudnánk 
benyújtani konzorciumi együttműködési megállapodás keretében. A kőszeghegyaljai 7 település pályázhat. 
A pályázatot a megye nyújtja be és a projektmenedzseri feladatot és ők látják el. A pályázat keretében népi 
mesterségek oktatásához eszközöket 200 ezer forint értékben, kiállító vitrint, kisebb sátrat és 
reflektorlámpát lehet igényelni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
2/2018.( I.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a TOP-5.3.1.-16 A helyi identitás és kohézió erősítése felhívásra pályázatot 
nyújtson be és a pályázattal kapcsolatos előkészítés és projektmenedzseri feladatokkal, 
konzorciumvezetőnek a Vas Megyei Önkormányzat Hivatalát bízza meg.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú, Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése  
pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ez a pályázat „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 
című GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretein belül valósul meg. A 
projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által alkotott konzorcium valósítja meg. Az egy pályázó által elérhető pályázati csomag az alábbi eszközök 
térítésmentes használatára terjed ki: 3 db laptop és a szükséges szoftverek, 2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 
db projektor, 1 db multifinkcionális eszköz, 1 db beltéri Wifi Acces Point, 1 db kültéri Wifi Acces Point, 1 
db router. Kérdezem a képviselő-testületet, hogy támogatja-e a pályázat benyújtását? 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
3/2018.( I.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy A közösségi internet hozzáférési 
pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú 
kiemelt projekt keretein belül „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” címmel pályázatot nyújtson be 
és a pályázattal kapcsolatos előkészítés és projektmenedzseri feladatokkal a Vas Megyei Önkormányzat 
Hivatalát bízza meg.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4. Egyebek 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Szél Józsefné polgármester 
 
A Vas Megyei Kormányhivatal elkészítette a 2018/19. tanévre vonatkozóan a Vas megyei általános iskolai 
körzethatárok tervezetét, melyet 2018. január 15-én megküldtek önkormányzatunk részére is, és kérték, 
hogy a tervezettel kapcsolatosan 2018. február 15-ig adjunk véleményt. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatalnak 
az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok 
véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
4/2018.(I.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2018/19-es 
tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja. 
 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
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