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Szám: V/50-5/2019.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. február 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
testületi üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   9726 Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Balogh Enikő képviselő 
   Kern István képviselő       
           (3 fő) 
Tanácskozási joggal megjelentek:  

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
        (1 fő)  
 

    
            
Meghívott: 0 fő 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi 
tagokat. Jelezték a testületi tagok, hogy nem tudnak jelen lenni. 
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 pontokkal. 
 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
1. Velem, Rákóczi u. 73., (alsó rész) árajánlatokról döntés 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
2. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 

(Az előterjesztést később küldjük) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

3. Egyebek 
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II. 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
 

1. Velem, Rákóczi u. 73., (alsó rész) árajánlatokról döntés 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az árajánlatokat a képviselő-testület megkapta. A régi posta belső ajtajára az alábbi ajánlatok érkeztek: 
1. Gombár Ablakcentrum Kft. 334.650+ Áfa 
2. Lombarda Serramenti Kft. 315.625,- +Áfa 
3. Kohl Szilárd 296.580,- + Áfa 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

13/2019. (II.27.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Kohl Szilárd egyéni vállalkozó (9730 Kőszeg, 
Rőtivölgy u. 43. Adószám: 60364050-2-38) árajánlatát 296.580,- + Áfa összegben a Velem, Rákóczi u. 73. 
alsó rész (régi posta) belső befelé nyíló bejárati ajtóra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 

2. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása (Az 
előterjesztést később küldjük) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 2. napirendi pont előterjesztéséhez átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető: 

Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület.  Az Országgyűlés 2017-ben 

módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvényt. Az emberi erőforrások minisztere a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) számú 

rendeletben állapított meg további szabályokat. A jogszabályi környezet változása miatt a települési 

önkormányzatnak felül kell vizsgálnia a helyi közművelődésről szóló rendeletét. A törvényi és rendeleti 

szabályozásban bekövetkezett változások mértéke miatt javasolt a hatályos közművelődési rendelet 

hatályon kívül helyezését követően új rendelet elfogadása, hiszen a rendeltünk 2006-ban került elfogadásra. 

A szabályozás célja egyfelől, hogy harmóniát teremtsen a jelenlegi gyakorlattal, másfelől, hogy a település 
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közművelődési alapszolgáltatások biztosításával és fejlesztésével kapcsolatos elképzelések jogi keretét 

megteremtse. A rendelet felülvizsgálata azért is fontos, mert a helyi identitás és kohézió erősítése A TOP-

5.3.1 projektünk 2. mérföldkő kötelezettsége a felhívás szerint  csatolni szükséges a megújított 

közművelődési rendeletet, amennyiben a rendeletet több mint 3 éve fogadták el, vizsgálták felül, akkor a 

megújítás kötelező, egyéb esetekben opcionális. Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni és a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

Szél Józsefné polgármester 
Kérem a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen dönteni a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet: 

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 
3. Egyebek 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Velem, Réti-patak feletti, a 375 hrsz. belterület és a 376. hrsz. alatti belterületi ingatlant összekötő, a Réti-
patakon átvezető híd állapotáról, károsodásáról, helyreállítási javaslattal a műszaki szakértői vélemény és 
nyilatkozat elkészült. Az eredeti hidat is Czapp Attila tervezte, aki a helyszíni szemlén is elmondta, hogy 
ennyi idő alatt nem szabadott volna tönkremennie a hídnak. A kivitelező cég megszűnés alatt van. Czap 
Attila költségbecslése az eredeti tervek alapján készült. A fa szerkezet némileg olcsóbb, viszont a vb lemez 
hosszú időre megoldja a fenntartási feladatokat is.  
 
 
Kern István képviselő 
Ő is a második variációt javasolja, mindenképpen vas-beton híd legyen. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Javasolja a testületnek, hogy a híd felújításáról később döntsenek. 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy Vasi Lehel egy ingatlan csereajánlatot nyújtott be. Érdekelné a 0120 hrsz-on 
nyilvántartott „kivett árok” megnevezésű ingatlanért cserélné el belterületi 1322 hrsz-ú „rét” zártkerti 
ingatlanát. Először is meg kell vizsgálni, hogy a „kivett árok” megnevezésű ingatlan elcserélhető, vagy 
értékesíthető-e. 
 
 
 
 
 



 

 
4 

 
 
 
 
 
 


