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Szám: V/2-18/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 26-án 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 

Rába Ákos   képviselő  
Kalauz Balázs   képviselő    

         (4 fő) 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 

Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazdálkodási 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 osztályvezetőt, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az ülést megnyitja.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal. 

 
Napirendi pontok: 
 

1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

3. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról, a 2018. évi 
helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

4. Egyebek 
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II. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

 
1.   Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(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 az 1. napirendi pontot 
ismertesse.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Asszony. 
A 2018. III. negyedévi önkormányzati költségvetési rendelet módosításának az előterjesztését ismertetném. 
Az információs tábla alapján megállapítható, hogy az önkormányzatnak ebben a negyed évben 1.190.275 
forinttal emelkedett a költségvetése, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ennek elsősorban működési, 
államháztartáson belüli támogatások voltak a fő okai. Itt az önkormányzat sikeresen pályázott a paktum 
foglalkoztatás keretében, egy ember foglalkoztatására, akinek a bér, és járulék terhét ez a program fedezi. A 
közfoglalkoztatási program is tovább tart, és ennek a bevételi oldala és a kiadási bér-és járulék oldala 
alkotja döntő többségben az önkormányzat előirányzat változásait. Közhatalmi bevételeknél is van egy 
200.000 forintos emelkedés. Az egyik adónemnél az elvártnál több bevétel érkezett és azzal meg kellett 
emelni az önkormányzatnak a bevételét. Ha van kérdésetek, szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm 
szépen. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Ha nincsen, kérdezem, hogy elfogadjátok-e az első napirendi 
pontot? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 
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2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő 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 a 2. napirendi pontot 
ismertesse.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület. 
Itt pedig a III. negyedév teljesítéséről szeretnék pár mondatot mondani. A viszonyítási számok, a 
módosított számok az előbb elfogadott rendeletmódosítás számai, ehhez viszonyodnak az önkormányzat 
teljesítései ebben a negyed évben, illetve nem is a negyed év, hanem az elmúlt 9 hónap teljesítését 
mutatnánk be. Jelentős elmaradás mutatkozik a beruházási vonalon, elsősorban azért, mert még nem 
indult el a kőszeghegyaljai csapadékvíz elvezetés, ami maga egy 51 milliós beruházás. Az látható még, hogy 
voltak olyan előre betervezett feladatai az önkormányzatnak, ami még nem valósult meg. Például az 
adósságkonszolidáció, ami most a finisbe érkezett, amit december 31-ig be kell fejezni, a temetőnek a 
tetőszerkezete illetve a vízelvezetés a Kossuth utcában. Ezek is mind hiányoznak a teljesítésből. 
Összességében elmondható, hogy a bevételek időarányosan teljesültek a kiadások pedig a fenti okok miatt 
elmaradást mutatnak, de ha kérdésetek van, itt is szívesen állok a rendelkezésetekre.  
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Ha nem végzünk a temetővel, akkor vissza kell azt a pénzt adni? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Igen, vissza, december 31-ig. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Mind a kettőt megígérték, hogy meglesz a héten. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Nem lesz elég megoldani egy számlával, dokumentációval is bizonyítani kell ennek a megvalósulását. 
 
Kalauz Balázs képviselő  
Ha a cserepet kicseréltetjük, alatta a gerenda marad? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Nem, a tetőhéjazat cserére kerül sor, tehát gerendacsere is lesz. Volt egy előzetes felmérés, ahol 
megvizsgálták a tetőszerkezetet és magát a tetőfedést, ami most jelenleg pala, és erre kaptunk egy 
árajánlatot. Igazából, amikor leszedik a palát és megnézik a gerendát, még kiderülhet, hogy esetleg több 
gerendának a cseréjére van szükség, de ebbe a projektbe mindenképpen fel lesz újítva. Ezt kell elsősorban 
megcsinálnunk, mert erre nyertünk támogatást, ezzel el kell számolni. 
Kérdésetek még van a III. negyedévvel kapcsolatban valami? 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Gesztenyenapok összegét tudjuk? 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
A közmeghallgatásra fogom hozni a Gesztenyenapi elszámolást. A jegybevételt azt mondom, az 
18.632.700 forint, amit közösen számoltunk le, és amit a hétfői napon egyből az önkormányzat számlájára 
én személyesen vittem az OTP-be és fizettem be. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 2. napirendi pontot elfogadjátok-e? 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 

határozatot: 
 
111/2018.(XI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

3. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról, a 2018. évi 
helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 3. napirendi pontot ismertesse.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző  
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület. 
Minden évben, idén is Önök elé került a közös hivatal munkájáról szóló beszámoló, elsősorban Bozsok és 
a Velemi kirendeltség munkáját érintve 16 oldalban. Nyilván megpróbáltuk feltüntetni azokat a 
feladatokat, amivel napi szinten foglalkozunk. Én azt gondolom, hogy nagyon részletesen le van írva, és 
hogy a képviselőkkel elég közvetlen a kollégák munkakapcsolata itt helyben. Ha bármilyen kérdés van, 
akkor szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 3. napirendi pontot elfogadjátok-e? 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 

határozatot: 
 
112/2018.(XI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 
beszámolóját jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.  

 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 

határozatot: 
 
113/2018.(XI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett 
intézkedésekről szóló jegyzői beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 
XX. törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontjára – a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: azonnal 

 

 

 

 
 

4. Egyebek 
 
I. Kommunális dolgozók Erzsébet-utalvány juttatása 
 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az egyebekbe, ami döntést igényel, az az Erzsébet-utalvány a dolgozóknak. Tudjátok, hogy csak november 
végéig tudtunk nekik adni utalványt. Nyár óta, július 1. óta kapnak Erzsébet-utalványt. A Vali meg az Imre 
8.000 forintot havonta, a Koczor István, mivel 4 órás ő 4.000 forintot. Ha akarjuk, hogy decembertől is 
kapják tovább folyamatosan, akkor arról most döntenünk kell, mert az már a jövő évi költségvetés terhére 
megy. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Azt még meg kell néznem, hogy 2019-től is Erzsébet-utalvány formájában adható-e a juttatás, de a 
december hóra még folyósítható, ami már a jövő évi költségvetést terheli, ezért van szükség elsősorban 
Cafetéria döntésre, mert csak akkor adható ki. A december haviról tudtok egyelőre dönteni. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A december havival egyetértetek? 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 

határozatot: 
 
114/2018.(XI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az Erzsébet-utalványt 2018. december 
hónapra az önkormányzat dolgozói részére 2 főnek 8.000,-Ft/fő/hó összegben, 1 főnek 4.000,- Ft/fő/hó 
összegben. A megrendelést a képviselő-testület a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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