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Szám: V/2-6/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 13-án 7,30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Kern István képviselő 
   Rába Ákos képviselő      (4 fő) 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor jegyző  
   Németh Melinda kirendeltség-vezető 
   Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazd. osztályvezető  
    
            
           (3 fő) 
Meghívott: 0 fő 
 
 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti a jegyzőt és a hivatal dolgozót és a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Javasolja, hogy a 6. napirendi pontot vegyék le a napirendről, mert az anyag nem készült el. 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 azzal, hogy a 6. napirendi pont lekerült a napirendről. 

 
 
 
 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
2. A 2018-2021 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 

Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 

3. Velem községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
4. Az Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

5. Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
     

6. Helyi Választási Bizottság póttag választása 
 Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor HVI vezető 
 

7. Egyebek 
 
 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 
 
 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót a Jegyző úrnak az 1. napirendi pont előterjesztéséhez. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a vonatkozó jogszabályoknak illetve a megkötött 
megállapodásnak megfelelően elkészítettük. A fentiek alapján a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi kiadásainak főösszege (a bevételi főösszeggel egyezően) 329.180 037 Ft, melyből személyi 
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juttatások összege 213.376.522 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 50.052.615 Ft, a dologi 
kiadások összege  63.750.900 Ft. A közös hivatal saját bevételekkel és állami támogatásokkal nem fedezet 
kiadásaihoz az 1. számú mellékletben részletezetek alapján Kőszeg Város Önkormányzata 139.879.189 Ft 
működési és 1.879.925 Ft fejlesztési támogatással, Velem Községi Önkormányzat 5.360.669 Ft működési 
és 72.045 Ft fejlesztési, Bozsok Községi Önkormányzat 3.573.779 Ft működési és 48.030 Ft fejlesztési 
támogatással járul hozzá.  

 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
5/2018.( II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

2. A 2018-2021 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőnek. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Az önkormányzat az éves költségvetési rendelete elfogadásáig határozatban állapítja meg a középtávú 
tervezés keretszámait. A 2018. évre vonatkozó adatokat a költségvetési rendelettervezet elkészítésekor 
felülvizsgáltuk a változó gazdasági környezet, az önkormányzat rendeletei, az ingatlanok és egyéb vagyon 
iránti kereslet tapasztalatai alapján, illetve figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait is, és ennek 
megfelelően állapítottuk meg a főbb keretszámokat. Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 
fizetési kötelezettségek várható összegénél fizetési kötelezettséggel a 2018-2021. évekre nem számoltunk, 
mivel jelenleg - a végrehajtott adósságkonszolidáció nyomán - ilyen kötelezettségünk nem áll fenn.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
6/2018.( II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A.§-a alapján a 2018- 2021. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.  
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Velem községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A megbeszélésünk alapján elküldtem az Edinának, amit a testület előzetesen közösen javasolt, az 
beépítésre került a költségvetésbe. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Két kiegészítést szeretnék tenni. A költségvetésben külön nem nevesítettem, a tavalyi évben a Kossuth 
utca 8-ra 3,5 millió forint betervezve a költségvetésünkbe és ebből még megmaradt a 2 millió 450 ezer 
forint, ezt külön nem nevesítettük. Az új programban, hogy kötelezettséget tudjunk vállalni és számlát 
kifizetni, szükséges azt, hogy feladatra megnevezzük. Ha egyetértetek vele, a felhalmozási kiadásoknál 
nevesíthetnénk. 
A másik kiegészítésem, hogy az információs táblában működési kiadásoknál nem szerepel a Stirling-villa, 
ezt pótolni fogom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet: 
 

 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 

4. Az Önkormányzat 2018. évi munkatervének elfogadása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az alábbiakban javaslatot teszek Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi 
munkatervére. 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
7/2018.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi munkatervét a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
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Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  folyamatos, ill. értelemszerűen 
 
 

5. Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető  
Tavaly decemberi ülésen már tájékoztattam a testületet arról, hogy 2017. december 13-án a Vas Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívást tett azon 
ténymegállapítással, hogy a Képviselő-testület ténylegesen nem tett eleget a törvényileg meghatározott 
jogalkotási kötelezettségének, és településképi rendelet hiányában elmulasztotta a törvényileg előírt 
határidőre megalkotni a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati 
rendeletét. A rendelet megalkotására vonatkozó törvényi kötelezettségét a településkép védelméről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásával Velem községi Önkormányzat teljesíti. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
8/2018.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF04/1-246/2017. 
iktatószámú törvényességi felhívását megismerte és megvizsgálta, azzal egyetért és a törvényi 
kötelezettségének eleget tesz.  

Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 

6. Helyi Választási Bizottság póttag választása 
 Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor HVI vezető 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az egy szavazókörrel 

rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a Helyi Választási Bizottság 
gyakorolja. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 12. napján a 123/2014. 
(VIII.12.) képviselő-testületi határozatával megválasztotta a HVB 5 tagját és 2 póttagot. A HVB 
megbízatása a következő önkormányzati általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló 
üléséig tart. Felülvizsgáltuk a HVB megválasztott tagjait és póttagjait. A HVB a korábbi választások során 
tapasztalatot szerzett, gyakorlattal rendelkező személyekből áll. Nyilatkozattételre hívtuk fel a bizottság 
tagjait, hogy továbbra is vállalják-e a bizottsági munkával járó kötelezettségeket. A HVB 2014. évben 
megválasztott tagjai vállalták a feladatot. A 2016. évben tartott országos népszavazásra a Képviselő-testület 
a 93/2016.(VIII.29.) képviselő-testületi határozatával új póttagokat választott az országgyűlési képviselők 
következő általános választásának kitűzéséig terjedő hatállyal. Mivel a választott póttagok megbízatása 
lejárt, és a póttagok közül az egyik tag az országgyűlési képviselők választásának napján nem tudja vállalni 

a tisztséget, ezért két póttag személyéről szükséges dönteni a testületnek.  A két póttag személye 
Jagodics Sándorné és Jagodics István Balázsné. A határozati javaslatban felsorolt személyekkel az 

egyeztetés megtörtént, a felkérést elvállalták, velük szemben kizáró ok nem áll fenn. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
9/2018.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
23. §-ában, valamint a 35. § (2) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva Velem Község Helyi Választási 
Bizottságának póttagjait az alábbiak szerint választja meg a következő önkormányzati általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig terjedő hatállyal. 

Póttagok: 

1. Jagodics Sándorné   9726 Velem, Rákóczi u. 71. 

2. Jagodics István Balázsné  9726 Velem, Rákóczi u. 10. 

 

Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző, HVI Vezető 
Határidő:  azonnal 
 

7. Egyebek 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elkészült a 2018. évi programtervünk. A falukirándulást május 26. napjára tervezzük. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
10/2018.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem község 2018. évi program és rendezvénytervét 
elfogadja. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
Szél Józsefné polgármester 
Voltam az erdészetnél tegnap a szeszfőzdei támfallal kapcsolatban. 3 árajánlatot kérnek és ki fogják fizetni, 
egy megállapodást fogunk kötni erre. 
Velem Vid Kft-vel kapcsolatosan az a javaslatom, hogy ne szüntessük meg. 
Kalauz Balázs képviselő úr benyújtott egy kérelmet utcanév-változtatásra Rákóczi út Koczorék felé vezető 
részét Pilinszky János köznek elnevezni. Az utca elejére a híd lábánál egy figyelem-felhívó táblát elhelyezni 
Pilinszky János fotójával, születés-halálozási időpontjával, itt tartózkodásának dátumával és egy vers 
idézettel. 
 
Rába Ákos képviselő 
Olyan utcát kellene elnevezni, ahol még nincsen semmi. Gondolkodjunk más helyszíneken is. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elkészült a hivatalos értékbecslés Weszelits Péterné igazságügyi szakértő által a Velem belterület 642 hrsz-
ú 619 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan forgalmi értékét 719.000,- Ft-ban 
állapítja meg. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
11/2018.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Velem belterület 642 helyrajzi számon 
nyilvántartott 619 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra az ingatlan forgalmi 
értékbecslése alapján 700.000,- Ft értékű vételi ajánlatot tesz Gömbös Józsefné részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat megtételére. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
Szeretnék felhatalmazást kérni tőletek, hogy az óvoda parkolóra értékbecslést csináltassunk és megvegyük. 
A képviselők javaslatára felveszi a kapcsolatot az óvoda parkolójának a tulajdonosával. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ákos kérlek a traktorra kérjél árajánlatot. 
Stirling-villával kapcsolatosan az ügyvédnő azt várja, hogy mondjunk egy összeget a hozzájárulásról, 
amelyről megállapodást kötnénk. Mennyit kérjünk tőlük, mit javasoltok? Én 35 ezer forintot javasolnék. 
A vízdíj havonta kb. 5 ezer forint. 
 
Rába Ákos képviselő 
Szociálisan rászorultak, én úgy gondolom, hogy kérjünk tőlük az átalánydíjat a vízre és kész. 
 
Kern István képviselő 
Szerintem 30 ezer forint körül kérjünk, egyéb közüzemi díjfenntartási költség is felmerül, télem temperáló 
fűtés például. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
12/2018.(II.13.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Velem belterület 572. helyrajzi 
számú, természetben a 9726 Velem, Rákóczi u. 96. szám alatt található ingatlanban található 44 m2 
területű lakás ingatlanra Ráduly Frigyesnével a fenntartási költségekhez való hozzájárulásról megállapodást 
köt bruttó 30.000,- Ft /hó összegben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást Bakkné dr. Gaál Éva 
ügyvédnővel készíttesse elő. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a kőszegszerdahelyi polgármester telefonon jelezte, hogy az 
orvos rendelő kifestésére önkormányzatonként 50 ezer forintot kér. Kérelmet nem nyújtottak be írásban. 
 
Rába Ákos képviselő 
Ávár Istvánné jelezte, hogy derékig érő víz van a pincéjében. A vörös-árokból folyik le a víz azt szeretné. 
hogy hosszabbítsuk meg az árkot.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Megvizsgáljuk az állapotot. 
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