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Szám: V/2-16/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 5-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 

   Kern István    képviselő 

          (3 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  

   Dr. Zalán Gábor  jegyző 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető 

Németh Melinda  kirendeltség-vezető 

          (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 oszt. vezetőt, Németh Melinda 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.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
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NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

3. Velemi Gesztenyenapokon végzett munka elismerése 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

4. „Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása” 
megnevezésű elnyert pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli rendkívüli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Szél Józsefné 
 

5. Egyebek 
 
 

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak, hogy terjessze 
elő az 1. napirendi pontot. 

 
Dr. Zalán Gábor jegyző  
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület! 
Törvényi kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2019. évi belső ellenőrzési tervet terjesztem a 
Képviselő-testület elé. Kőszeg Város Önkormányzata már tárgyalta. Ez tartalmazza a jövő évi 
ellenőrzéseket, elég nagy témaköröket ölel fel. Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzésről készült jelentés is majd 
Önök elé kerül. Én kérném az ellenőrzési terv jóváhagyását. Köszönöm szépen.  
 
 
 
Szél Józsefné polgármester  
Kérdezem, hogy van – e az ellenőrzési tervhez hozzászólásotok? Elfogadjuk-e az 1. napirendi pontot? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
94/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 
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2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2019. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak, hogy terjessze 
elő a 2. napirendi pontot. 

 
Dr. Zalán Gábor jegyző  
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület! 
Előző évekhez hasonlóan szeretném kérni, hogy a köztisztviselőknek az alapilletményt 42.500 Ft-ban, 
illetőleg az illetménykiegészítést 20%-ban megállapítani szíveskedjenek. Sajnos a béremelés mai napig nem 
ért el hozzánk. Kérném ennek a rendeletnek továbbra is az életben tartását. Köszönöm szépen.  

 
Szél Józsefné polgármester  
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a rendeletet? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  

 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018. (XI.6.) önkormányzati rendelete 
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetménykiegészítésének 

megállapításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./  
 
 
 

3. Velemi Gesztenyenapokon végzett munka elismerése 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak, hogy terjessze 
elő a 3. napirendi pontot. 

 
Dr. Zalán Gábor jegyző  
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület! 
Az idei évben is látva a Velemi Gesztenyenapokkal való törődést a Képviselő-testület egyes tagjai részéről 
én azt gondolom, hogy nem véletlenül írtam ezt az előterjesztést. Nem kell szerénytelennek tűnni, hanem 
tényleg az elvégzett óriási munkát kell értékelni. Erre lehetősége van a Képviselő-testületnek, bár úgy 
vélem, hogy még ez sincs teljesen arányban azzal az óriási feladattal, amivel az előterjesztésben szereplő 
két személy, Polgármester Asszony és Alpolgármester úr megbirkózott. A törvény erre ad lehetőséget és 
tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az elvégzett munkát illetőleg azt, hogy évről-évre ezzel a 
rendezvénnyel egy stabil pénzügyi hátteret teremt a Képviselő-testület egy község életébe. Folyamatosan 
fejlődik Velem és mindenre jut pénz. Nemcsak az állami támogatásra várunk, hanem van egy bőséges 
tartaléka a településnek, ha bármi közbejönne. Ezért azt gondolom, hogy az eredményes gazdasági és 
pénzügyi háttérért, – ahogy a törvény is írja – az eredményes gazdálkodásért a Képviselő-testület jutalmat 
állapíthat meg a Polgármesternek és az Alpolgármesternek. Így kérném azt a Képviselő-testülettől, hogy az 
előterjesztésemet pozitívan támogatni szíveskedjék.  
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Szél Józsefné polgármester 
Érintettséget jelent be az 1. határozati javaslatnál, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület 
döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző  
Az 1–es határozati javaslatban érintett a Polgármester Asszony a 2-es határozati javaslatban pedig az 
Alpolgármester Úr. Ez a Képviselő-testülettől függ, hogy elfogadja –e. Ha elfogadja az érintettséget, akkor 
ketten fognak szavazni 1-1 határozati javaslatra. Nem kötelező elfogadni és akkor mindenki szavazhat a 
Polgármester Asszony és az Alpolgármester Úr is.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármester érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és a Velemi Gesztenyenapokon végzett munkája és felelőssége elismeréseként 
a jutalom megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
96/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármester Asszonynak a Gesztenyenapokon befolyt 
többletbevétel terhére a Gesztenyenapokon végzett munkája és felelőssége elismeréseként a jutalmat 
megszavazza és melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Érintettséget jelent be az 2. határozat javaslatnál, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület 
döntsön a szavazásból való kizárás kérdésében.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal elfogadja az érintettséget. 
 
 
97/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán alpolgármester érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és a Velemi Gesztenyenapokon végzett munkája és felelőssége elismeréseként 
a jutalom megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 2 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
98/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alpolgármester Úrnak a Gesztenyenapokon befolyt 
többletbevétel terhére a Gesztenyenapokon végzett munkája és felelőssége elismeréseként a jutalmat 
megszavazza és melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző  
Határidő: folyamatos 
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4. „Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatása” 
megnevezésű elnyert pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala (szóbeli rendkívüli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Szél Józsefné 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az alábbi árajánlatok érkeztek: a ravatalozó tető- és villamoshálózat felújítására: 
1. NEO RENOVA Építőipari Kft.(9700 Szombathely, Hazatius F. u.13.) 1.956.360,- Ft +Áfa 
2. TEMPÓ-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Pohl-tó utca 3.) 1.876.776,-Ft + Áfa 
3. VASI MOBILITÁS ÉPÍTŐIPARI Kft. (9700 Szombathely, Síp u. 34.) 1.636.066,- Ft +Áfa 
 
Vissza kell vonnunk a 32/2017.(IV.12) és 33/2017.(IV.12.) képviselő-testületi határozatot, mert a 
kivitelező nem végezte el a munkát. Javasolja, hogy a Kút utcán létesítendő vízelvezető folyóka 
kialakítására ugyanakkora keretösszeggel, mint a Horizont 2002 Kft. ajánlata volt a Terrano Sárvár Kft. 
végezze el.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Javasolja a határozatok visszavonását, valamint kérem, hogy szíveskedjetek dönteni a Kút utcán 
létesítendő vízelvezető folyóka kialakításáról és a ravatalozó tető és villamoshálózat felújításáról. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
99/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2017.(IV.12.) testületi határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
100/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2017.(IV.12.) testületi határozatát visszavonja. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
101/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kút utcán létesítendő vízelvezető folyóka kialakítására 
megbízza Terrano Sárvár Kft-t (9635 Zsédeny, Rákóczi u. 20.) 1.268.414 Ft+ Áfa keretösszeg erejéig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
102/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem, Ravatalozó és alátétszerkezeteinek (tető) 
cseréjére, valamint a villamoshálózat felújítására a Vasi Mobilitás és Építőipari Kft. (9700 Szombathely, Síp 
u. 34.) 1.636.066,- Ft +Áfa összegű árajánlatát fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

5. Egyebek 
 
Hóeltakarítás 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előző évek gyakorlatát követve a téli időjárás beálltát megelőzően szükségesnek ítélem a hó- és síkosság 
mentesítés biztosítása érdekében a feladatok ellátását külső vállalkozó bevonásával megoldani.  
 
Évek óta Kutits László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozó végzi el az önkormányzati utakon a 
hó eltakarítást, munkájáról mindig megelégedéssel nyilatkoztunk. Az előző évek árajánlatához képest a hó-
eltakarítási, ügyeleti időszakon kívül végzett hó-eltakarítás díja 2.000,- forinttal emelkedett, a készenléti díj 
és a jégmenetesítés díja évek óta nem emelkedett: 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
103/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság mentesítési munkák ellátására Kutits 
László 9727 Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval megállapodást köt 2018. december 1-
2019.március 15. közötti időszakra az alábbiak szerint: 

- készenléti díj: bruttó 20.000,- Ft/hó  

- hó eltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 40.000,- Ft/alkalom, ügyeleti időszakon  kívül bruttó 
46.000,- Ft/alkalom,  

- jégmentesítés bruttó 18.000,- Ft/alkalom. 

A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel tartozik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Szél Józsefné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Katona/Pálffy pince 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Katona/Pálffy pincét hétvégén megmértük a Katona Imrével, mert van egy jó zsuppoló. A túrázok 
ajánlották nekem, aki maga termeli hozzá a rozst. Ő együtt, egy Múzeumfaluban dolgozó emberrel, meg is 
csinálná. Elküldtem neki a méreteket és ad majd ajánlatot. Azt mondják, hogy január-februárban lesz 
pályázat. Azt kérdezem a Képviselő-testülettől, ha nem elég rá a pénz vagy nem lesz pályázat, akkor is meg 
csináltatnánk –e? Én le is fényképeztem, mert ez az utolsó pince és ez az egy van nekünk, ami zsuppos. 
Már olyan rossz állapotban van, hogy évek óta kérdezgetik. Azért sürgős, mert tömésfal és félni lehet, hogy 
beszakad. Katona Imre nem tud várni, mert tönkre megy az egész.  
Ha megérkezik az ajánlat, akkor úgyis szavaznunk kell róla.  
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Szabó Zoltán alpolgármester 
Akkor szerződést kellene kötnünk vele. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Persze. És megengedné, hogy látogatható legyen bármikor. 
 
Olman Judit ajánlata telekingatlan eladásra 
 
Szél Józsefné polgármester 
Olman Judit velemi lakos felajánlja Velem belterület 844 hrsz-ú ingatlant megvételre. Mit szóltok hozzá? 
Most halt meg az édesanyja, de fel kell értékeltetni, hogy dönteni lehessen. 
 
Kern István képviselő 
Örülök neki, már régóta mondtam, hogy kérdezzük meg. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Akkor megírjuk neki, hogy az értékbecsléstől függően visszatérünk rá.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
104/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szél Józsefné polgármestert a 
844. hrsz-ú telekre vonatkozóan hivatalos értékbecslést kérjen. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Malom parkoló 
 
Szél Józsefné polgármester 
Még egy dolog lenne. Ugyancsak értékbecslést kellene csináltatni a Malom parkolóra. Tudjátok, miről van 
szó. Jó lenne, ha Gesztenyenapokon ott fordulhatna meg a busz. A mai napig elővásárlási jogunk be van 
jegyezve. Most is buszfordulónak van jegyezve a Földhivatalnál. Ezt mindenképpen fel kellene becsültetni.  
Megnézem, hogy mikor jár le a haszonbérleti szerződés.  
 
Orvosi ügyelet  

 

Szél Józsefné polgármester 

Dr. Pusztai Gergő levélben keresett meg minket azzal kapcsolatban, hogy az ügyeleti szerződés 2018, 
december 31. nappal le fog járni. Az orvosi ügyelet ellátásáról nekünk kell gondoskodunk 2018. január 1. 
naptól a társulás megszűnése miatt. Jövő évre is meg kell kötnünk a szerződést 1 év határozott 
időtartamra, mert ez is kötelező feladat, amit el kell látni. Lakosságszám arányos a hozzájárulás 2019. évre 
103 Ft/fő/hó.  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
105/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztai Eü. Bt. (teljes jogú képviselője: Dr. Pusztai 
Gergő székhelye: 9730 Kőszeg, Velemi u. 11/B.) között a központi orvosi ügyelet ellátására megbízási 
szerződést köt. A megbízás 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tart. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
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Határidő:   azonnal   
 

A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 11/2017.(IX.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 

Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót a Jegyző Úrnak. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm. Velem községben az óvodában az étkeztetés ellátását a JustFood Kft. biztosítja. A JustFood 
Kft. javaslatot tett a nyersanyagnorma emelésére az alábbiak szerint: Óvoda, ebéd: 267 Ft helyett 277 Ft, 
Óvoda, diétás ebéd: 278 Ft helyett 310 Ft. Általános norma-emelést nem javasoltak, a legtöbb 
étkezéstípusnál nincs változás 2018-hoz képest. Az emelés mértéke még a diétás étkezések esetén sem éri 
el a 10%-ot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (XI.6.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló  
11/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

 
Barangolás a Megyei Értékek mentén konzorciumi megállapodás aláírása 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tavalyi évben benyújtásra került a megye által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén 
belül „TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” tárgyú 
felhívásra a ’Megyei szinten kiemelt turisztikai desztinációk konzorciumban benyújtandó elkülönített 
forrásra a Vas Megyei Önkormányzat konzorcium vezetésével támogatási kérelem került beadásra 
BARANGOLÁS a Megyei Értékek mentén címmel. A támogatási kérelem célterülete a Kőszegi kiemelt 
turisztikai desztinációból Gencsapáti – Lukácsháza – Cák és Velem települések. Velem Község területén 
az Alkotóház és a Szent Vid-kápolna környezete kerül fejlesztésre. A nyertes projekt összköltsége 
160.000.000.- FT 100% támogatási intenzitással. Velem községi Önkormányzat támogatása 124.085.350 
Ft. A támogatási szerződés elkészült konzorciumi szerződés aláírása szükséges. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
106/2018.(XI.5.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Velem községi Önkormányzat, mint 
konzorciumi partner„TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” tárgyú felhívás keretén belül BARANGOLÁS a Megyei Értékek mentén címmel, TOP-
1.2.1.-16-VS1-2017-00006 projekt azonosítószámú Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
Támogatásban résesített projekt megvalósulására című dokumentumot az Önkormányzat képviseletében 
Szél Józsefné polgármester aláírja. 
 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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