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Szám: V/2-10/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 29-én 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Kalauz Balázs képviselő 
   Kern István képviselő 
   Rába Ákos képviselő 
           (5 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor jegyző 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Molnár Emma igazgatási ügyintéző 

    
           (3 fő) 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezetőt, 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.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal. 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati 
rendelet módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető  
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2. Velem községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető. 

 
3/a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. 
negyedév) 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető 
3/b Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló 
(zárszámadás) 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető 
 
4. 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról jelentés 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
5. Kőszeg Mentőállomás támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
6. Egyebek 
 
 
 

II. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő a 2. napirendi 
pontot.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület. 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletmódosítást el kell végezni. 
Különösebb kiegészítéssel nem kívánok élni. A támogatásokra elnyert pénzeszközök is betervezésre 
kerültek. Ha kérdésetek van, szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm szépen. 

Szél Józsefné polgármester 
Van valakinek kérdése az 1. napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Kern István képviselő 
Nekem igazából egy kérdésem van. Itt szerepel az, hogy 20 millió forint hiány, de ez valami 
átcsoportosítási dolog, ugye? 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Nem átcsoportosítási, ez technikai jellegű. Hiányként tüntetjük fel a bevétel és kiadás különbözetét, de 
finanszírozási bevétel pedig az előző évi pénzmaradvány és ez a hiányt kompenzálja. Tehát hitelfelvételre 
nem lesz szükség. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő rendeletet:  
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
 
 

2. Velem községi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető. 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő a 2. napirendi 
pontot.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatnak a 
2017. évi teljesítéséről szóló zárszámadási rendeletet ismertetném. Az előterjesztésben kifejtettem azokat a 
teljesítéseket, mint a bevételi, mint a kiadási oldalon, amik megvalósultak a 2017. –es évben. A módosított 
előirányzatoknál az előbb elfogadott rendeletmódosítás számait írtam be, és ahhoz viszonyítva állapítottam 
meg százalékosan a teljesítéseket. A 2018. évi költségvetésben már a 2017. évről egy jelentős összeg 
betervezésre került, mint előző évi pénzmaradvány. A 6-os számú melléklet tartalmazza részletesen, hogy 
még mennyi pénzmaradványa keletkezett a végelszámolás után az önkormányzatnak és erre tettem egy 
előzetes javaslatot, hogy ezt felhalmozási célú tartalékként tervezzük bele a 2018. évi költségvetésbe. Ez 
biztosíték lehetne arra, hogy az önkormányzat, ha valamilyen pályázaton indulna, akkor esetleg egy 
önerőhöz ebből lehetne felhasználni, de természetesen a ti döntésetek, ez egy rendelet tervezet. Ha 
kérdésetek van, szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm szépen. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő rendeletet: 
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete  

a 2017. évi költségvetés teljesítéséről 
 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 
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3/a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetésének módosítása (IV. 
negyedév) 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető 

3/b Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. évi költségvetéséről szóló beszámoló 
(zárszámadás) 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő a 3. napirendi 
pontot.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
Bizonyára mindegyikőtök tudja, hogy 2017. december 31-ével a Kőszeg Város és Térsége Társulása 
megszűnt. Az utolsó társulási tanácsülésen a megszűntetés elfogadásakor döntött arról a társulási tanács, 
hogy a záró rendelet illetve nekik határozati formában történő módosítása a 2017. év IV. negyedévének és 
a beszámolónál a megszüntető önkormányzatok egyedi határozatokkal fogják ezt elfogadni. A társulás 
december 31-vel való megszűntetése nullás zárást mutat. A pénzmaradvány még év végével átkerült az 
akkor megállapított kőszegi önkormányzat erre a célra nyitott bankszámlájára, ahonnan most a 
zárszámadás elfogadása után létszámarányosan visszautalásra kerül. Ez a ti esetetekben ilyen egy- 
kétszázezer forintot jelent, mert összességében 6 millió 900 ezer forint körül volt az a pénz, ami év végével 
átkerült az önkormányzat bankszámlaszámára és innen kerül szétosztásra a 2017. január 1-ei lakosságszám 
arányában. Ha kérdésetek van, akkor itt is szívesen állok a rendelkezésetekre. Két határozati javaslatot 
kellene elfogadni. Az egyik a módosítás, a másik a beszámoló. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
29/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

a társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról 
 
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulás 2017. évi költségvetésnek módosításáról a 

következő határozatot fogadja el: 

1. A 2/2017. (II.07.) TT határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, és finanszírozásának módja 
 
 

A társulási tanács a társulás és az intézmények együttes 2017. évi költségvetését  
 

 351 870 129 Ft költségvetési bevétellel 
  498 115 375 Ft költségvetési kiadással 
 146 245 246 Ft hiánnyal 
 0 Ft finanszírozási kiadással 
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 146 245 246 Ft belső finanszírozási bevétellel 
 0 Ft külső finanszírozási bevétellel 
  

állapítja meg. ” 
 
 
2. A 2/2017. (II.07.) TT határozat 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„2. Az társulás bevételi és kiadási főösszegének megoszlása 

 
 

Működési célú költségvetési bevételek: 

  működési célú tám. államháztartáson belülről 336 315 872 Ft 

  közhatalmi bevételek   0 Ft 

  működési bevételek  15 169 257 Ft 

  működési célú átvett pénzeszköz  0 Ft 
 

                   Működési célú költségvetési bevételek összesen: 351 485 129 Ft 
 

           Felhalmozási célú költségvetési bevételek: 

 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről   385 000 Ft 

 Felhalmozási bevételek  0 Ft 

 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 
 

                  Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 385 000 Ft  
 
      Költségvetési bevételek összesen: 351 870 129 Ft 
 
 
 

               Működési célú költségvetési  kiadások:  

 a személyi jellegű kiadások 0 Ft 

 a munkaadókat terhelő járulékok     0 Ft 

 a dologi jellegű kiadások 35 962 156 Ft 

 ellátottak pénzbeli juttatásai        0 Ft 

 egyéb működési célú kiadások       366 303 069 Ft 
 

                   Működési költségvetési kiadások összesen: 402 265 225 Ft 
 
 
 

            Felhalmozási célú kiadások: 

 beruházások   0 Ft 

 felújítások         0 Ft 

 egyéb felhalmozási  célú kiadások 95 850 150 Ft 
 

                    Felhalmozási kiadások összesen:    95 850 150 Ft 
 

Költségvetési kiadások összesen: 498 115 375 Ft 
       
Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete) 

 működési bevételek és kiadások egyenlege - 50 780 096 Ft   

 felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege  - 95 465 150 Ft 
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Költségvetési egyenleg: - 146 245 246 Ft 

 
Belső finanszírozás bevételei 

 működési célú 2016. évi maradvány    50 395 096 Ft 

 fejlesztési célú 2016. évi maradvány  95 850 150 Ft 
 
Külső finanszírozás bevételei 

 működési célú hitelfelvétel 0 Ft 

 fejlesztési célú hitelfelvétel  0 Ft 
          
Külső finanszírozás kiadásai 

 fejlesztési hitelek törlesztése 0 Ft 
 

Külső finanszírozás egyenlege(bevétel-kiadás): 0 Ft 
 

Finanszírozási célú műveletek egyenlege: 0 Ft 
 
 
 

Az 1. melléklet a társulás bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban. 
A felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 3. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti 
részletezését a 4. melléklet tartalmazza. 

Az 5. melléklet a társulás - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ 
(1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 6. melléklet a tárulás európai uniós forrásból finanszírozott 
projektjeinek bevételeit és kiadásait, valamint a társulás ilyen projektekhez történő hozzájárulásait 
tartalmazza.” 

 
 

3.(1) A 2/2017. (II.07.) TT határozat 1. melléklete helyére az 1. melléklet lép. 

 (2) A 2/2017. (II.07.) TT határozat 3. melléklete helyére a 2. melléklet lép. 

 (3) A 2/2017. (II.07.) TT határozat 4. melléklete helyére a 3. melléklet lép. 

4. Hatályát veszti a  2/2017. (II.07.) TT határozat 2. melléklete.  

5. A 2/2017. (II.07.) TT határozat további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. 

Szél Józsefné      Dr. Zalán Gábor  
  

                          polgármester                                      jegyző 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
30/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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a társulás 2017. évi zárszámadásáról 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
91.§-a alapján a társulás 2017. évi zárszámadásáról a következő határozatot hozza: 
 
 
1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE 
 

1. 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulás 2017. év költségvetési bevételeit az alábbiak 
szerint határozza meg: 
  Eredeti előirányzat 340 072 160 Ft 
 Módosított előirányzat 351 870 129 Ft 
 Teljesítés 244 820 393 Ft 
 
2. A 2017.  ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE 
 

2. 
 
Belső finanszírozás bevételei 
 
 Eredeti előirányzat 142 949 468 Ft  
 Módosított előirányzat 146 245 246 Ft 
 Teljesítés 146 245 246 Ft 
 
Külső finanszírozás bevételei 
 
 Eredeti előirányzat 0 Ft  
 Módosított előirányzat 0 Ft 
 Teljesítés 0 Ft 
 
A bevételek és kiadások jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt 
előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 3. 
melléklet tartalmazza. 
 
3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE  
 

3. 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a társulás 2017. év költségvetési kiadásait az alábbiak 
szerint határozza meg: 
  Eredeti előirányzat 167 692 628 Ft 
 Módosított előirányzat 498 115 375 Ft 
 Teljesítés 391 065 637 Ft 
 
 
4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 
 

4. 
 
 Eredeti előirányzat 315 329 000 Ft  
 Módosított előirányzat 0 Ft 
 Teljesítés 0 Ft 
 
A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési 
kiadások feladatonkénti részletezését az 4. melléklet tartalmazza. 



 

 
8 

5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE 
 

5. 
  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a társulás 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok 
teljesítését a következők szerint hagyja jóvá: 
 
 Működési célú  bevételek: 

 működési célú saját bevételek 15 169 256 Ft 

 működési célú önkormányzati támogatások  0 Ft 

 működési célú támogatások áht-n belül  229 266 137 Ft 

 közhatalmi bevételek 0 Ft 

 működési célú átvett pénzeszköz       0 Ft 
                 Működési bevételek összesen: 244 435 393 Ft 
           Felhalmozási célú bevételek: 

 felhalmozási célú bevételek 0 Ft 

 felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft 

 felhalmozási célú támogatások áht-n belül 385 000 Ft 

 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft 

 felhalmozási kölcsön visszatérülés 0 Ft 
                  Felhalmozási bevételek összesen: 385 000 Ft  
 
      Költségvetési bevételek összesen: 244 820 393 Ft 
 
     Finanszírozási bevételek összesen:  146 245 246 Ft 
 
    Bevételek mindösszesen:  391 065 639 Ft 
     
         Működési célú  kiadások:  

 a személyi jellegű kiadások   0 Ft 

 a munkaadókat terhelő járulékok   0 Ft 

 a dologi jellegű kiadások   32 580 362 Ft 

 ellátottak pénzbeli juttatásai    0 Ft 

 egyéb műk.  célú kiadások  262 635 125 Ft 
                   Működési kiadások összesen:  295 215 487 Ft 
            Felhalmozási célú kiadások: 

 beruházások   0 Ft 

 felújítások 0 Ft 

 felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre       95 850 150 Ft 

 kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás   0 Ft 

 áfabefizetés, kamatfizetés 0 Ft 
                    Felhalmozási kiadások összesen:      95 850 150 Ft 
 
Költségvetési kiadások összesen: 391 065 637 Ft 
 
 Finanszírozási kiadások összesen:  0 Ft 
 
Kiadások  mindösszesen:  391 065 637 Ft 
 
A 5. melléklet a társulás vagyonmérlegét, a 6. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló 
projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza. 
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6. A 2017  ÉVI  MARADVÁNY  MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a társulás 2017. évben képződött maradványát 
költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá: 
  
    Kőszeg Város és Térsége Társulása 2 Ft  
     2017. évi maradvány összesen: 2 Ft 
 
A maradvány kimutatását  a  4.  mellékletek tartalmazza.  
     

7. 
 
A társulásnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügylete, illetve korábban megkötött ilyen ügyletből származó fizetési kötelezettsége 
nincsen, sem belföldi, sem külföldi irányú.  
 

8. 
A társulás gazdálkodó szervezetben tulajdonnal nem rendelkezik, így gazdálkodó szervezet működéséből 
származó kötelezettsége nincsen. 
 
 
4. 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról jelentés 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy terjessze elő a 4. napirendi pontot.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
Ez a tavalyi évben elfogadott ellenőrzésről készült jelentés. Nagy örömömre szolgál, hogy semmilyen 
olyan hiányosságot a vizsgált jelentés nem tartalmaz, ami miatt bármilyen azonnali intézkedést kellene 
kezdeményezni. Nyilván ez egy nagyon jó visszajelzés nekem, mint hivatal vezetőnek, hogy független belső 
ellenőr vizsgálja végig a itt felsoroltakat. Ebbe beleestek tavalyi évben az adók vizsgálata, az adók 
beszedésének módja, ügyfelekkel való kapcsolattartás. Ott sem volt nagyobb hiányosság. Annyi változás 
történt a belső ellenőrzésben, hogy a tavalyi évben december 31-el a korábbi belső ellenőr asszony 
megbízását közös megegyezéssel megszűntettük és most egy kapuvári cég látja el ezt a feladatot. A hölgy 
korábban az állami számvevőszéknél is dolgozott, így talán még szigorúbb kezekbe kerültünk, de azt 
gondolom, hogy ez mindenki számára megnyugtató. A jelentés elfogadását javaslom a képviselő-
testületnek. Köszönöm.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jelentést. 
 
31/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
jelentést jóváhagyja. 

 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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5.  Kőszegi Mentőállomás támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Kőszeg Mentőállomás megköszönve a tavalyi évi támogatást kéri az idei évben is mentőautóinak 
felszereltsége ügyében az Önkormányzat segítségét, hogy minél előbb a betegek szolgálatába állíthassanak 
újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés 
megszervezése és az eszközök megvásárlása. Amennyiben lehetősége van az Önkormányzatnak 
számítanak az önzetlen támogatásra, melynek eredményeként  Kőszeg Mentőállomás mentéstechnikai 
eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé. Javaslom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben 
is 50.000 forinttal támogassuk őket. 
Kérdezem, hogy egyetértetek-e? 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

32/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
Közhasznú Szervezetet (1182 Budapest, Királyhágó u. 70) mentéstechnikai eszközök vásárlása céljából 
50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal a tartalék terhére.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
6.  Egyebek 

 
 
 

I. Írottkő Naturparkért Egyesület támogatása 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elöljáróban emlékeztetlek benneteket, hogy tavaly nem értettünk egyet azzal az emeléssel, amit az Irottkő 
Natúrpark végrehajtott. 10%-ot az IFÁ-ból én borzasztóan soknak tartok. Teszem fel, ha lesz 2 millió az 
IFA, akkor kapnak 200.000-et, emellett a vendégszám emelkedéshez ők szerintem nem járulnak hozzá 
annyiban, hogy 10% járna nekik. Ezt tavaly megvitattuk. Tavaly hoztunk egy határozatot, hogy nem értünk 
egyet az emeléssel, de a körülbelüli korábbi tagdíjat a 140.000 forintot megszavaztuk nekik, azzal 
támogattuk őket. Az idén anélkül, hogy szóltak volna egy szót is bárkinek, jött egy számla 158.330 
forintról. Tavaly azt is megbeszéltük, hogy ezt akkor minden évben felülvizsgáljuk ezt az összeget, illetve 
beszélünk róla, hogy akkor mennyi legyen. Kérdezem, hogy akarjuk-e a 158 ezer forintot fizetni vagy a 140 
ezret, amit tavaly is? 
 
Kern István képviselő 
Most 10.000 forinton nem múlik. Ne variáljunk. 
 
Rába Ákos képviselő 
Jövőre meg 300-at küldenek. 
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Szél Józsefné polgármester 
Igen, én azért nem értek ezzel egyet. Ez annak az elfogadása, amit emeltek. Tehát ha a 158-at most 
kifizetjük, akkor úgy, ahogy az Ákos mondja, teszem fel jövőre a hivatalos norma szerinti fizetés lesz. 
 
Rába Ákos képviselő 
Ott van a számla mögötte, hogy mi alapján? Az Edinától kértek adatot? 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kértek. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Van egy Natúrparkos taggyűlés, 15 település tagja a Natúrparknak. Ott a közgyűlésen született egy döntés. 
A közgyűlési döntés, akár jelen van az a tag, akár nem, mindenkire nézve kötelező. A közgyűlés állapította 
meg ezt a százalékot, meg a létszámot, tőlünk csak adatszolgáltatást kértek, lakosságszámot illetve a befolyt 
idegenforgalmi adóról. A közgyűlési határozat kötelező jellegű mindenkire nézve. 
 
Szél Józsefné polgármester  
Én a 140.000 forintot szeretném javasolni. 
 
Kalauz Balázs képviselő  
Egy biztos, hogy amióta a Győrffy Gábor van, azóta lényegesen megnőtt az Írottkő Natúrparki 
programok száma. Színvonalasabb lett, Kőszegen több buli van, jobban reklámozzák, például a pogányi 
dolgokat is elég jól felpörgették, hogy aztán ebből mennyi az Írottkő Natúrparknak hozzátett munkája, 
mennyi Cáké nem tudom. Több program van, amit el lehet adni a Velembe beeső vendégeknek is. Én is 
mindig kinyomtatom, minden szobába berakom. Maximum annyi, hogy ingyen megjelenek a honlapjukon, 
hogy szállásadók a környéken, de vendéget számszerűleg megmondani nem lehet. Egyet lehetne csinálni, 
hogy csináljunk mi programot és ők ezt nagyon meghirdetik a különböző fórumokon.  
 
Szél Józsefné polgármester  
Kérdezem én, hogy ki mennyit javasol?  
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
33/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Írottkő Naturparkért 
Egyesületet ez évben is a 2017. évben megegyező összeggel, azaz 140.000 Ft tagdíjjal támogatja. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 

II. Szent- Vid korlát árajánlat 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Még sajnos nem érkezett meg a másik két ajánlat, de azért megkérdezlek benneteket. Zoli szervezi az én 
egyetértésemmel, hogy csináltassunk egy korlátot és majd próbáljunk meg támogatást kérni az 
Egyházközösségtől és az Erdészettől. A korlát a Szent-Vid lépcsőnél lenne, ahol volt régen korlát, meg a 
tetején is, ahol könnyen be lehet esni a mélybe. Kértünk rá egy ajánlatot és kaptunk is. 
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Azt kérdezem tőletek, hogy elfogadnánk-e? A kapaszkodó meg a korlát ára összesen 496.000 Ft, ebből 
200.000 Ft az anyag. A felső korlát kovácsoltvas, a kapaszkodó meg vas, zárszelvény. 
Ki mondja azt, hogy fából legyen? 
 
Kalauz Balázs képviselő  
Az elképzelés jó, az anyaga legyen fából. 
 
A képviselő-testület egyhangúan egyetértett azzal, hogy korlát legyen a Szent Vidnél. 
 
 
 

III. Rákóczi u. 73. alsó szintjén a volt posta ablakainak cseréje 
 
 

Hozzászólások: 
 
 

Szél Józsefné polgármester 
A posta ablaka egyszer már téma volt, akkor Kalauz Balázs azt mondta, hogy hátha változik a homlokzat. 
A homlokzat módosításához építési engedély kellene. A könyvtárosok be tudják rendezni ezt a nagy teret 
úgy is, ahogy akarják, attól függetlenül, hogy az ablakok maradnak a helyükön. Közben kiderült, hogy a 
könyvtárnak akadálymentesnek kell lenni. A terület akadálymentesítéséről, ha lesz terv, majd arról akkor 
beszélünk. Viszont ez annyiban befolyásolja a nyílászárókat, hogy az ajtónak megfelelő szélességűnek kell 
lennie, hogy kerekesszék is beférjen rajta. Olyan üvegnek kell lenni, amit nem lehet kirúgni, két oldalt 
ragasztott biztonsági üveg. Ugyanilyen ablakot szeretnénk, mint a hivatalban, hogy nagyjából hasonló 
nyílászáró legyen az egész épületen. A három árajánlat közül a legkedvezőbbet javasolom elfogadni. Ez 
bruttó 1.136.000 Ft. Ezt már meg kellene rendelni, hogy legalább ez legyen meg, ha már van rá anyagi 
fedezetünk. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Hogyne, 1 millió forintot nyertetek a kistelepülési támogatáson erre a célra. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Akkor a 136.000 Ft-ot kell hozzátennünk, és akkor legyen meg ez az ablak 4-6 héten belül, hogy az ki 
legyen cserélve. 
 
Kalauz Balázs képviselő  
Azt meg lehetne tenni, hogy ezt a ronda épületet egy kicsit átszínezni? 
 
Szél Józsefné polgármester 
Igen, az majd a következő lépés. Egyetértetek ezzel az ablak ajánlattal? 
 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
34/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kohl Szilárd egyéni vállalkozó ( 9730 Kőszeg, 
Rőtivölgyi u. 43. Adószám: 60364050-2-38) árajánlatát 894.667 + Áfa összegben a Velem, Rákóczi u. 73. 
ingatlan (régi posta helyisége) alsó szintjén található ablakok cseréjére. 
 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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IV. Stirling villa 

 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet a Stirling villában történő szállásadásról. Velem községi Önkormányzat 
polgármestere nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási engedély iránti kérelmet 
nyújtott be. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kizárást jelentett be az engedélyezés 
ügyében, mert a jegyző kizárt annak az ügynek az intézéséből, amelyben az illetékességi területének 
önkormányzata, annak szerve az ügyfél. Így a Vas Megyei Kormányhivatal a Lukácsházi Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki eljáró hatóságként. A nem üzleti célú közösségi. szabadidős 
szálláshely nyilvántartásba vételéről szóló hatósági igazolvány május 18-án kiállításra került. 
 
 
 
 
 

V. Kamera felszerelése a temető parkolóba 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Többször szó volt már a kamera felszereléséről. Kérdezem tőletek, hogy mit szóltok hozzá? 
 
Kern István képviselő 
Hova? 
 
Szél Józsefné polgármester 
A temető parkolóba. Már régóta gond, hogy mit visznek oda a darálóhelyre és mit dobnak be a 
konténerbe. Én kértem három árajánlatot. Én gondolom, hogy behozná az árát, meg talán elrettentő is 
lenne. Előfordult, hogy több teherautónyi hulladékot kellett elvinnünk a darálás után.  
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen és 2 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
35/2018.(V.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja K&K Elektronos Szerelési Kft ( 9774 
Sorkikápolna, Kossuth L. u. 19.) 566.000 + Áfa összegű árajánlatát a temető parkolóba kamerarendszer 
kiépítésére. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Rába Ákos képviselő 
Nekem lenne pár kérdésem. A Taródy úr felhívott engem. Nem tudom elképzelni, hogy nem lehetne 
összeülni egy fehér abrosz mellett és ügyvédeket kihagyva átbeszélni ezt a dolgot. Nem akarom kutatni, 
hogy ki a hibás kiben, hogyan. Tiszta lap, induljunk el, próbáljunk kompromisszumra jutni. Egymás mellett 
kell élnünk bármennyire is nem szeretnénk. Ezt szorgalmazzuk és támogassuk már, vagy lépjünk előre. Ne 
az legyen, hogy mutogatunk.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Taródy úr engem még sosem hívott fel, csak az ügyvédje. Kértem, hogy a mi ügyvédünkkel egyeztessen 
időpontot. Soha nem zárkóztam el attól, hogy egyeztessünk időpontot. 
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