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Szám: V/50-7/2019.         Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 30-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Balogh Enikő képviselő 
   Katona Viktor képviselő 

Kern István képviselő 
            (5 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor jegyző 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Molnár Emma igazgatási ügyintéző 

    
            (4 fő) 
Meghívott:  

Reményi Istvánné HVB elnöke      (1 fő) 
 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A napirendi pontokat kiküldtük, de lenne módosítás. A 9. napirendi pontban tárgyalnánk az időközben 
megérkezett Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály 
törvényességi felhívását az erdészettel kötött együttműködési megállapodás miatt, valamint a 10. napirendi 
pontként a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásról döntenénk, az egyebek napirendi pont így a 11. 
lenne.  Kérdezem, hogy egyetértetek – e napirendi pontokkal, a kiegészítésekkel együtt? Aki egyetért, az 
emelje fel a kezét.  
 
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 pontokat. 
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NAPIRENDI PONTOK: 
1. Velem községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév) 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető  

 
2. Velem községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 
önkormányzati rendelet (zárszámadás) megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezető. 

 
3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámával kapcsolatos döntés 
meghozatala és a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 
4. Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról  
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
 

5. Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi munkáról 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 
6. Kőszeg Mentőállomás támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
7. A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
8. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
kérelme  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
 9. A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata, Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztály törvényességi felhívása  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
10. A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása 
Előterjesztő a polgármester nevében: Molnár Emma igazgatási ügyintéző 
 
11. Egyebek 

 
II. 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat a hivatal dolgozóit és a képviselő-
testületi tagokat. 
Az ülésen jelen van még Reményi Istvánné, a HVB elnöke is, mert az 1. napirendi pont előtt kerül sor az 
eskütételre.    
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Reményi Istvánné, Kati nénit felkérem, mint a Helyi Választási Bizottság elnökét. A HVB ülésezett és 
megállapította, hogy Rába Ákos képviselő lemondása után a 2014-es választáskor a következő legtöbb 
mandátumot Katona Viktor úr szerezte. Így a megbízólevelet a soron következő határozat számmal kiadta, 
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ezt át is adta a HVB elnök és most nem maradt más hátra, mint az Mötv-ben biztosított kötelességgel élve 
az új képviselő a képviselő-testület előtt esküt tesz. Az eskü szövegét a HVB elnök asszonya fogja elő 
olvasni, ez fog most sorra kerülni. Köszönjük szépen.  
 
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszönt mindenkit. Az új képviselő belépésével kapcsolatban az alábbiakról szeretne tájékoztatást adni. 
Rába Ákos képviselő lemondása után a megüresedett helyre a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. 

 

A HVB tagjai egyértelműen megállapították, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítettek alapján 
Katona Viktor képviselő-jelölt kapta a következő legtöbb szavazatot, így ő töltheti be a megüresedett 
képviselői helyet. A HVB 2/2019. (V.14.) határozata alapján Katona Viktor 2019. május 14. napjától 
kezdődően Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja.  

Kéri, hogy minden megjelent szíveskedjen felállni, a megválasztott képviselő tagja pedig, a törvény által 
előírt eskü szövegét teszi. 

 „Én, Katona Viktor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű 
leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat 
Velem fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszöni az esküt és felkéri a képviselőt, hogy fáradjon ki az esküokmány aláírására. 

A képviselő az eskütétel után aláírta az erről szóló esküokmányt. 

Szél Józsefné polgármester 
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását.  

 
 

III. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Velem községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) 
önkormányzati rendelet módosítása (IV. negyedév) 
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 1. napirendi 
pontot.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület. 
A törvény értelmében a költségvetési rendelet zárszámadási rendelet megalkotásáig az önkormányzati 
testületnek el kell fogadni az utolsó negyedévi rendeletmódosítást. Ebben azok a módosítások kerültek 
átvezetésre, amelyet a Képviselő-testület az utolsó negyedévben döntött illetve központosított 
támogatásként vagy közcélú támogatásként kapott bevétel és kiadásai kerültek feltűntetésre. Az 
információs táblában van részletezve, hogy milyen jellegű módosítások történtek. Összességében 
3.631.958,- Ft-al emelkedett az önkormányzat 2018. évi költségvetése. A mellékleteken is részletezve van 
mind a központosított támogatásoknak a változása, mind pedig az egyéb feladatok változása, hogy miből 
adódott ez az összeg. Ha kérdésetek van, szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm szépen. 
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Szél Józsefné polgármester 
Van valakinek kérdése az 1. napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  
 
 
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 

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

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

2. Velem községi Önkormányzat 2018. 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!  
A Velem községi Önkormányzatnak a 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotásának a tervezetét 
szeretném röviden ismertetni. Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásnak módosított számai az előbb 
elfogadott rendeletmódosítás szerint számait tartalmazzák már. Ehhez viszonyodnak a teljesítési adatok és 
így kerültek százalékos arányban feltűntetésre. A zárszámadási rendelet az Államháztartási törvény 
értelmében kötelező mellékletekkel alá van támasztva akár információs táblával, akár mellékletekkel, ami 
konkrétan kitér a maradványra, a vagyon alakulására, az eredményre és a pénzkészletre. Ebben a 
rendeletben kell rendelkeznünk a 2018. évi pénzmaradvány felhasználásáról. A 6-os számú mellékletben 
részletesen kimutatásra került, hogy mennyi pénzmaradványa keletkezett az önkormányzatnak. Ebben a 
kimutatásban szerepel az is, hogy az önkormányzat a 2019. évi költségvetésébe betervezésre került a 
pénzmaradvány, sőt egy picivel többet is sikerült beterveznem, mint amennyi a tényleges pénzmaradvány. 
Ilyenkor az történik, hogy a pénzmaradvány különbözetet, a többlettervezést, azt vissza kell vonni az 
önkormányzat költségvetéséből. Ezt a tartalékból szeretném, - ha a Képviselő-testület is egyetért – 
visszavonatni, nem egyéb dologi feladat elhagyásából. Hiszen azok úgyis elég szűkösre lettek tervezve, 
tartalékállománnyal pedig bőven bír a 2019. évi költségvetés. Egyébként 69.394.455,- Ft maradvánnyal 
rendelkezik a Velem községi Önkormányzat, amiből 49.136.092,- Ft a Magyar Államkincstári számlán 
vezetett Kőszeghegyaljai csapadékvíz elvezetési TOP-os projekt támogatási összege. Még egy összeget, kell 
mondanom. 872.587 Ft, ami a 2019.évi állami támogatások megelőlegezéseként 2018. év végén 
megérkezett az önkormányzat számlájára és ezt 2019-ben, mintegy visszafizetési kötelezettséget be is 
kellett állítani. Ezekkel a kiegészítésekkel szeretném a költségvetési zárszámadási rendelet tervezetet 
elfogadásra ajánlani. Ha kérdésetek van, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. 
 
Szél Józsefné polgármester 
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Ez a szabad maradvány mit jelent? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány a zárszámadási rendeletben azt jelenti, hogy 2018.évben konkrét 
feladathoz irányozottan kapott, mint például a TOP csapadékvíz vagy pedig már olyan szerződés került 
aláírásra, hogy a következő évi költségvetés terhére vállaltunk benne kötelezettséget. És ez a 
pénzmaradvány már úgy érkezett át a 2019. évi költségvetésbe, hogy már konkrét feladathoz le volt kötve. 
A költségvetésbe betervezésre került már a szabad pénzmaradvány is. Célzottan feladatokra, sőt egy kicsit 
többet is sikerült betervezni, mert a pénzkészlet és a maradvány között van különbség. A pénzkészlet, ami 
effektív a bankszámlán és a pénztárban van. A maradvány pedig az, ami a különböző túlfizetések illetve 
követelések egyenlegéből adódóan marad. Tehát azokkal csökkenteni és ez egy kicsivel kevesebb.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Azért kérdezem, mert a Zoli tegnap is mondta, hogy nincs pénzünk.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Mire alapozza alpolgármester úr, hogy nincs pénze az önkormányzatnak? 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Februárban 25. pontból 24. pontot vonal alattinak kellett tekinteni, amire nem volt keret. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Arra nem volt keret, de ez nem azt jelenti, hogy az önkormányzatnak nincs pénze. Most is itt van 
49.136.092,- Ft a számlátokon, csak nem tudtok hozzányúlni, mert az konkrétan egy projekthez kapta az 
önkormányzat. Az hogy van a számlán pénze az Önkormányzatnak, az nem azt jelenti, hogy szabadon 
gazdálkodhat vele, mert ezt az összeget konkrét feladatra kapta. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Például a traktorunk, és azonkívül is át kell nézni, hogy mi az, amit még venni akartunk és még most is 
szeretnénk. Amit nem, azt elkölthetjük másra. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
A költségvetés úgy épül fel az önkormányzatoknál, hogy van egy bevétel és egy kiadási oldal. 
Természetesen az államháztartásnál egyezőnek kell lenni a két oldalnak. Tehát nem feltételez hiánnyal. A 
bevételek teljesülése is az önkormányzat feladata, mint ahogy a kiadásokat pedig a bevétel erejéig tudja 
teljesíteni. Tehát, ha nem folyik be az összes tervezett bevétel, akkor nem tudunk az összes kiadásra 
költeni. Ha van olyan feladat, ami konkrétan nem a már tavaly megérkezett pénzhez kapcsolódik, akkor 
csak úgy tudunk a tervezett kiadásainkból is költeni, ha érkeznek ezek a bevételek, amiket évközben 
várunk, folyamatosan az önkormányzat számlájára. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ha valamit tervezünk, vagy kötelezettséget vállalunk akkor az Edina úgyis megnézi, hogy lehet-e.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Az új ASP rendszer meg is követeli tőlünk. Akkor tudunk csak számlát berögzíteni a könyvelésbe és a 
kifizetésnek átadni, ha van is rá előirányzat kötelezettség vállalás. Csak akkor lehet rá kezdeményezni. 
Tehát fontos, hogy a költségvetésben szerepeljen azon az előirányzaton, azon a soron olyan összeg, amit 
szeretne az Önkormányzat elkölteni. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Ha a Stirling hídnak a tetejét meg szeretnénk csináltatni, akkor mit kell tenni? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Onnan indul a dolog, hogy miután nem volt a költségvetésben ilyen költségsor, a költségvetési 
rendeletmódosítást kell kezdeményezni. Akkor megmondani, hogy milyen feladatot hagynátok el és 
helyébe akkor belépne ez a feladat. 
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Szél Józsefné polgármester 
Milyen határidő van a módosításra? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
A költségvetési rendeletben úgy van, hogy az I. negyedévtől eltérően, negyedévente. Tehát az első az fél 
évről szól. Az első félév végén, augusztus körül van a módosítás, de addig határozattal tud a Képviselő-
testület dönteni, ami majd beépítésre kerül a rendeletmódosításba. Ha el kívántok hagyni egy feladatot, 
konkrét céllal megjelölve és cserébe más feladatot a helyébe tenni. Sőt a tartalékból is tudtok 
átcsoportosítást kezdeményezni. Testületi döntés, ami majd beépítésre kell, hogy kerüljön a következő 
rendeletmódosításba. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérjük, hogy szavazzatok, ha nincs több kérdés. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi 
rendeletet: 
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetés teljesítéséről 
 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámával kapcsolatos döntés meghozatala 
és a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

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

 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy terjessze elő a 3. napirendi pontot.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
2017. évben, amikor a TOP-os projektek bejöttek, akkor kértem a Képviselő-testületektől plusz 2 fő 
létszámot. Az akkor határozat úgy szólt, hogy 2017. júniusától 2019.december 31-ig. Tulajdonképpen ezen 
a határozaton szeretnék változtatni úgy, hogy ne 2019.december 31-ig szóljon, hanem 2020.december 31-
ig. Egyrészt azért, mert a kollégák kiszámolták, hogy a TOP-os projektekbe szereplő személyi kifizetés 
terhére a két kolléga bére az továbbra is fizethető. Tehát ez egyetlen önkormányzatnak sem jelent 
többletköltséget, másrészt, amikor ez a határozat született akkor felvettem fél évre a kollégákat, majd 
meghosszabbítottuk fél évre. Munkajogi szempontból is aggályos, hogy én most félévente hosszabbítok. 
Tehát most 2020.-ig a kinevezéseket módosítanám a két kollégának és nyilvánvalóan 2020. után el kell 
dönteni, ha kifutottak a TOP-os projektek, hogy az önkormányzatnak szüksége van- e továbbra is a két 
projektmenedzserre vagy nem. Ez majd akkor ráér. A másik pedig az, hogy a  pénzügyi osztályvezető 
asszony jelezte, hogy amikor az önkormányzatok 2013-ban megkapták a gyermekétkeztetési feladatokat a 
közigazgatási területeken belül – ez legnagyobb számban Kőszeget érinti – akkor a Magyar 
Államkincstárnak írtunk egy levelet, hogy az erre a célra kapott normatíva mire használható fel. MÁK 
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válaszában megnyugtatott minket és azóta is így működik, hogy az a kollegina, aki teljes egészében 
gyermekétkeztetéssel foglalkozik, annak a teljes bére járulékkal elszámolható erre az állami normatívára. 
Viszont most már 4-5. éves tapasztalat – és megléphettük volna korábban, - mely az én felelősségem is és 
vállalom, hogy minden évben majdnem ilyen 10.000.000 Ft nagyságrendű állami normatívát fizetünk vissza 
az államnak. Viszont, ha fel tudnánk venni még egy kollégát, akkor egyrészt csökkenti tudnám a pénzügyi 
osztályra háruló terhet, ráadásul az új ASP bevezetése ez meg fogja követelni, hogy nem lesz elég a 
nyugtaadás az óvodákban és iskolákban, hanem minden egyes étkezőnek számlát kell kiállítani, ami 
iszonyatos adminisztrációs terhet fog jelenteni. Ennek az új kolleginának a bére is elszámolható lenne a 
gyermekétkeztetési normatíva terhére és ez sem jelente plusz kiadást egyetlen egy önkormányzatnak sem. 
Ha van egy ilyen lehetőség, én azt gondolom, hogy éljünk vele. Emiatt van, hogy 1 fővel megnövelném a 
Polgármesteri Hivatal létszámát, mindaddig, amíg a gyermekétkeztetési normatíva fedezetet nyújt erre a 
személyre. Ehhez kellene még a Közös Hivatal megállapodását is módosítani és erről szól tulajdonképpen 
az előterjesztés. Ehhez kérném a támogatást. Köszönöm szépen. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Egyetértetek – e vele? Kérem, hogy szavazzatok, ha nincs több kérdés. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta 
megállapodás módosítását: 
 
30/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 63/2017. (VI.23.) határozata 1. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

1. „Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 2017. június 1. napjától a 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fővel – legfeljebb 2020. december 31. 
napjáig határozott időre – történő megemelését az elnyert TOP projektek 
projektmenedzsmentre fordítható kerete terhére.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 

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

31/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 2019. július 1. napjától a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 fővel – határozatlan időre - történő megemelését a 
gyermekétkeztetés támogatására kapott keret terhére. 
 
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és 
Kőszeg Város Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület 
felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: 2. pontért Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

4. Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról  
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 4. napirendi pont a 2018.évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról. 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! 
Törvényi kötelezettségemnek kell eleget tenni, hiszen az Önkormányzatok tekintetében a központi 
jogszabályok úgy szólnak, hogy a jegyző felel és a jegyző irányítja a belső ellenőrzést. Ez a tavaly elvégzett 
ellenőrzésekről szóló jelentés. Mindhárom önkormányzatnak meg kell tárgyalnia és el kell fogadnia. Azt 
gondolom, hogy új belső ellenőrrel dolgozok, számomra is újdonság, hogy milyen alapos a hölgy. 
Elégedettek lehetünk. Nyilvánvalóan rengeteg terhet ró a hivatalra, de ugyanakkor megnyugtató a 
számomra, egyrészt az észrevételek, másrészt az intézkedési javaslatok. Jó döntés volt a váltás. Semmilyen 
olyan szakmai hibát nem talált, ami megalapozta volna bármilyen felelősségre vonási eljárás 
kezdeményezését. Úgyhogy nagyon örülök és nyilván itt köszönöm meg valamennyi dolgozónak, akit az 
ellenőrzés érintett akár a Kirendeltséget, akár zömében a pénzügyi osztályt, hogy tényleg a 
jogszabályoknak való megfelelés érdekében végzik felelősségteljesen a munkájukat. Úgyhogy a jelentés 
elfogadását kérném a Képviselő-testülettől.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a jelentést. 
 
 
 
32/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
jelentést jóváhagyja. 

 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 

5. Beszámoló a 2018. évi gyermekvédelmi munkáról 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy terjessze elő az 5. napirendi pontot.  
 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
előírja, minden évben május 31-ig el kell fogadni az előző évi gyermekvédelmi beszámolót. Ebben az 
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évben is elkészítettük. Velemben 2018. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 3 fő részesült, 
támogatásra felhasznált összeg 36.000 Ft volt. Velem községben az alanyi jogon járó települési 
támogatásban, ami igazából a gyermek jogán jár, 16 fő részesült, 112.000 Ft összegben. A beszámoló 
Kőszeg várossal együtt készült, mivel a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalról van szó. Ha valakinek 
van kérdése, akkor szívesen állunk rendelkezésre. Köszönjük. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Még azt mondjátok el, hogy ki kaphat támogatást. Bár úgy gondoljuk, hogy minden jogosult megkeresi a 
Hivatalt. 
 
Molnár Emma igazgatási ügyintéző 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél a jogosultsági jövedelemhatár 2018. január 1. napjától 
emelkedett: család esetén 37.050,- Ft/fő-ről 38.475,- Ft/fő-re, gyermekét egyedül nevelő esetén 39.900,- 
Ft/fő-ről 41.325,- Ft/fő-re. A családok egy évben két alkalommal (augusztus, november) a fenti 
kedvezményeken túl anyagi támogatást is kapnak, természetbeni támogatásként (Erzsébet utalvány). A 
támogatás összege gyermekenként: 6.000,- Ft. Bursa Hungarica ösztöndíj kiegészítést 2 fő felsőfokú 
tanulmányokat folytató velemi hallgató kapott az önkormányzattól 150.000 Ft összegben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
33/2019.( V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 2018-ban végzett gyermekvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
 

6.  Kőszegi Mentőállomás támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tavaly is nyújtottak be egy kérelmet. Szeretnék a mentéstechnikai eszközöket korszerűsíteni, valamit 
vásárolni. Az idén is 50.000 forint támogatást kérnek. Ez a tartalék terhére megy, mert előre nem terveztük 
be, akkor ennyivel csökken a tartalék, ha egyetértetek vele. Szavazzatok, hogy 50.000 forinttal támogassuk 
–e őket. Szoktunk minden évben adni, de természetesen nem kötelező. Kérem, hogy szavazzatok.  
  

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

34/2019.(V.30.) 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 
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7.  A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A következő a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme. Már néhány éve támogatjuk a 
Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet.  
 
Kern István képviselő 
Bent vannak –e a fakivágások? 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az nincs és tavaly sem volt bent. A beszámolójuk is itt van, azt külön el kell fogadnunk. Nekik kötelező 
beszámolni január 31-ig a támogatás felhasználásról és azt be is nyújtják mindig számlával alátámasztva. 
120 ezer forintot fenntartási költségekre, 80 ezer forintot pedig a gyermek tagok foglalkoztatására, például 
táborozásra fordítanának, 100 ezer forintot pedig eszközköltségre. A Hivatal ellenőrzi, hogy valóban arra 
költötték –e a támogatást, amire kapták. Az ÖTE-nek új vezetősége van. Koczor István a parancsnok és 
Putyora Roland az elnök. Falunapon felállítják a sátrat, nem is fizetünk külön érte. a beszámolót mindenki 
megkapta. Kérem, hogy szíveskedjetek szavazni. 
  

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

35/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726 Velem, 
Rákóczi utca 45/A)részére 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi 
támogatást biztosít a 2019. január 1. – 2019. december 31-ig tartó időszak működési költségeihez. 

 
Elszámolható költségek: 

a)  működési költségek (közüzemi költségek, irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin, 
étkeztetés, szállás, stb.)  

b) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzése) 
c) tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség) 
d) bankköltségek 

 
Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint 
alaptevékenységre fordított. 
A képviselő-testület a támogatás összegét 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére 
biztosítja. 
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2019. január 1. – 2019. december 31-ig tartó 
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással 
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került. 
A támogatott a támogatás felhasználásáról 2020. január 31-ig köteles elszámolni. Az eredeti számlán fel 
kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla összegéből……… forint kizárólag a 
…………. számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott önkormányzati támogatás elszámolásához került 
felhasználásra” feliratot. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása, nem megfelelő teljesítése, a beszámoló 
nem határidőben történő benyújtása esetén, illetve amennyiben a támogatási összeg - részben vagy 
egészben – nem kerül felhasználásra a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét vagy annak fel nem 
használt részét- a jogszabályban meghatározott kamattal növelt mértékkel – legkésőbb 2019. december 31-
ig a Támogató számlájára visszautalni. 
A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
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A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és legkésőbb 
2020. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a támogatási szerződés 
és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.  
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

 

 

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

36/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726 Velem, 
Rákóczi utca 45/A)részére 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer 00/100 forint vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatást biztosít a 2019. január 1. – 2019. december 31-ig tartó időszak eszközfejlesztéséhez és 
nyári táboroztatás lebonyolításának költségeihez. 

 
Elszámolható költségek: 

a) eszközfejlesztéshez 
b) nyári táborozás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek  
 

 
Költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint alaptevékenységre 
fordított. 
A képviselő-testület a támogatás összegét 2019. évi költségvetésében a támogatási keret terhére 
biztosítja. 
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.  
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2019. január 1. – 2019. december 31-ig tartó 
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással 
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került. 
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 

 
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és 
legkésőbb 2020. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a 
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
kérelme  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy terjessze elő a 8. napirendi pontot.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
Tulajdonképpen egy megismételt kérésről van szó, hiszen 2017 novemberében a Társulás már fordult az 
önkormányzatokhoz azzal, hogy a 600 Ft/fő/év hozzájárulást – 100 Ft a működési költség és 500 Ft az 
beruházási önrész – ezt a Képviselő-testület fogadja el, hogy az 500 Ft-ot mivel a beruházás már 
megvalósult az önrész összegre nincs szüksége a Társulásnak. Sajnos 127 önkormányzatnál kell ezt a 
döntést egyhangúan meghozni. Elaludt egy picit a Társulás is, ezt 2018.januárig nem tudták mindenhol 
meghozni. Volt olyan aki, abszolút nem foglalkozott vele, volt aki belejavított a határozatba, tehát nem 
volt egységes. Ezért nem ment át. A Társulás továbbra is fenntartja és a múlt heti Társulási Ülésen 
döntöttek is, hogy neki futnak még egyszer és a mostani határozat úgy szól, hogy 2020. január elsejétől 
nem kellene fizetni az 500 Ft-ot. Nyilvánvaló, hogy a Társulási megállapodás csak egyhangúlag 
módosítható, úgy gondolják, hogy 2019-ben talán minden önkormányzaton keresztül tudják verni ebben 
az erős fél évben. Azért, hogy mindenki megértse azt ez az önkormányzatok érdeke, hogy elfogadják ezt a 
határozatot és ezen ne változtassanak. Egyrészt azért, mert a Magyar Államkincstár visszamenőleges 
módosítást nem enged, nem lehet a korábbi döntés megerősíteni, csak 2020.január 1-től lehet elfogadni. 
Ugyanis addig a megállapodás alapján minden önkormányzatnak fennáll a fizetési kötelezettsége. Mai 
ülésen elfogadta Kőszeg a határozatot, és reményeim szerint most Velem is és majd Bozsok is. 
Megoldódik ez az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség is, meg a Társulás is meg tudja majd hozni 
a maga döntését. Velem esetében 2018-2019 évre 33.700,- Ft működési és 334.300,- Ft beruházási önrészt 
jelent.  

 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
174.000 Ft Velemnél, a költségvetésben ott van tervezési soron. Ha a Társulási döntés megszületik, akkor 
ez az összeg felszabadul a költségvetésből.  
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
 
37/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális 
Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 5/2019. (II.21.) számú határozatában 
foglaltakat, miszerint a tagönkormányzatoknak a Társulási Megállapodás V/1.1 b) pontjában rögzített 
500,-Ft/fő/év beruházási önrész fizetési kötelezettsége 2020. január 1. napjától szűnjön meg. 
       
Határidő: 2020. január 1.  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
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9. A Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

 

Szél Józsefné polgármester 

2019. május 29-én keltezett levelében a Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 
Felügyeleti Osztálya tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy hivatalukhoz érkezett beadványt 
követően megvizsgálta az erdőgazdálkodás során kitermelt fa Velem községen keresztül történő 
elszállításával, a szállítási útvonal túlterheltségével összefüggő önkormányzati döntéshozatal kérdését. A 
Kormányhivatalt tájékoztattuk arról, hogy a bejelentő által felvetett problémával 2017. évtől kezdődően a 
képviselő-testület több testületi ülésen is foglalkozott. 2017. 01.27-án tartott testületi ülésen a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója, erdészeti vezető és vízgazdálkodási vezetője személyesen is 
megjelent és tájékoztatta a testületi tagokat arról, hogy mivel Kőszeg felé nem tudják a fát leszállítani, így 
kérték Velem községi Önkormányzat döntéshozó testületét, hogy ne gördítsenek akadályt az 
erdőgazdálkodás során kitermelt fa Velem községen keresztül történő elszállításával kapcsolatosan. Ezt 
követően személyes bejárás is volt 2017. március 7-én, amelyen a Szombathelyi Zrt. által képviselt 
személyek mellett Szél Józsefné polgármester, valamint Rába Ákos és Kalauz Balázs képviselő is részt vett.  
2017. október 31-én újabb bejárás volt, melyen a polgármester mellett Szabó Zoltán alpolgármester vett 
részt. Összességében megállapítható, hogy a képviselő-testület hat testületi ülésen, beleértve a 
közmeghallgatást is foglalkozott a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által előidézett problémával és tudomása 
volt az együttműködési megállapodás megkötéséről, azonban a megállapodásra vonatkozóan 
önkormányzati döntésre nem került sor. Tekintettel arra, hogy a Szombathelyi Zrt-vel kötött 
együttműködési megállapodás nemcsak közútkezelői feladatokat érint, hanem olyan további kérdéseket is, 
amelyekre vonatkozóan a képviselő-testület részéről hatáskör átruházás nem történt, a megállapodással 
összefüggő döntéshozatali eljárással kapcsolatosan a Kormányhivatal törvényességi felhívást tett. A 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. egyetért az együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez, ezért kérem a testületet, hogy döntsünk az együttműködési megállapodás 
megszüntetéséről, valamit a törvényességi észrevétel megismeréséről. Köszönöm. 
 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
38/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul Velem községi Önkormányzat és a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. között 2017. július 18. napján kötött együttműködési megállapodás 2019. 
június 1. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez és felhatalmazza Szél Józsefné 
polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására. 
 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
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39/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal VA/HF04/1-437/2019. 
iktatószámú törvényességi felhívását megismerte és megvizsgálta, az abban foglaltakkal egyetért és törvényi 
kötelezettségének eleget tesz. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 

 
 
 
 

 
 
10.  A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 

eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása 
Előadó a polgármester nevében: Molnár Emma igazgatási ügyintéző 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Molnár Emma igazgatási ügyintézőt, hogy terjessze elő a 10. napirendi pontot.  
 
Molnár Emma igazgatási ügyintéző 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
A Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása keretében kiadott támogatói okiratot 
rögzítette, hogy Velem községi Önkormányzat a Kormány döntésének megfelelően 636.000,- Ft, azaz 
hatszázharminchatezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesül. 2018. október 15-éig 53 db 
háztartás nyújtott be igénybejelentést a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- 
vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások közül. A háztartások által kért 
tüzelőanyag fajtája: 49 háztartás tekintetében tűzifa és 4 háztartásnál PB gázpalack. Az igények 
teljesítéséhez felkértük 7 db szolgáltatót, hogy vegyenek részt a vonatkozó ajánlattételi eljárásban a tűzifa 
beszerzése a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása érdekében. Az ajánlattétel benyújtási 
határideje 2019. május 9. 12.00 óra volt. Határidőre három szolgáltató adott be árajánlatot, melyek az 
előterjesztés mellékletét képezik:  Bolla József (9730 Kőszeg, Űrhajósok u. 17/B 4/12.), Verboker 
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft (9700 Szombathely, Németh L. utca 9.) és Geröly Attila ( 9730 
Kőszeg, Alsókörút 1. ). Egyedül a Verboker Kft volt az a szolgáltató, amelyik Velem község közigazgatási 
területén is vállalná a tűzifa kiszállítását, a másik két szolgáltatónál érte kellene menni Kőszegre. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Én szeretném javasolni, hogy azt válasszuk, aki idehozza. A Verboker Kft valamivel drágább, de rekeszes 
kocsiban idehozza a jogosultakhoz. Az árajánlatuk bruttó 20.955 Ft/ömlesztett m3. 
 
Kérem, hogy szavazzatok.  
  

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

40/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem 
részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri 
támogatása címmel történő kiegészítéseként Támogatói Okirat alapján megítélt 12.000 Ft / 
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háztartás összegű természetben juttatás biztosítására a következő szolgáltatóval köt szerződést: 
Verboker Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft (9700 Szombathely, Németh L. utca 9.) 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
  
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
  
11. Egyebek 
 

I. Beszerzési Szabályzat módosítása 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő a a beszerzési 
szabályzat módosítását. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Velem községi Önkormányzatának Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzatát Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 79/2014.(VI.25.) számú határozattal 
fogadta el. A II. pontja az ajánlatkérő nevében eljáró személyekről, a szabályzat III. pontja rendelkezik a 
beszerzések lebonyolításának eljárási szabályairól. A szabályzat II. pontjában 200.000.- Ft-os értékhatár 
van meghatározva a Polgármester döntési jogosultságára az Önkormányzat nevében történő 
beszerzéseknél. Javasolnám az értékhatár nettó 300 000 Ft-ra történő megemelését azzal, hogy ezen 
beszerzéseknél elegendő az egy árajánlat bekérése. Ezen összeghatárig az előzetes kötelezettségvállalás 
szabályait betartva az költségvetési előirányzatok terhére a polgármester lenne jogosult egyszemélyben 
dönteni az Önkormányzat beszerzéseinél. A nettó 300 000 Ft-os értékhatárt meghaladó beszerzéseknél a 
Közbeszerzési értékhatárig három összehasonlítható árajánlat bekérése mellett a Képviselő-testület 
jogában állna a döntés a bekért árajánlatokról. Ezek alapján kérném a Tisztelt Képviselő-estületet a 
beszerzési szabályzat módosításának elfogadására.  

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

41/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községi Önkormányzat 79/2014.(VI.25.) 
számú határozatával elfogadott beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló 
szabályzatának módosításait alábbiakban fogadja el. 
A szabályzat II. pontjában meghatározott értékhatárokat nettó 300 000 Ft-ra módosítja. 
A szabályzat III. 2. pontjának első bekezdését kiegészíti az alábbi mondattal: „Az ajánlatkérő a beszerzés 
megkezdésekor legalább nettó 300 000 Ft-ot meg nem haladó beszerzéseknél egy ajánlat köteles 
beszerezni írásban vagy e-mailben. 
A szabályzat III. 2. pontjának első bekezdés az alábbiak szerint módosul: „Az ajánlatkérő a beszerzés 
megkezdésekor legalább nettó 300 000 Ft-ot meghaladó beszerzéseknél három különböző 
összehasonlítható ajánlat köteles beszerezni írásban vagy e-mailben. 
Felkéri a polgármestert a szabályzaton történő módosítások átvezetésére.  
 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
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II. Írottkő Naturparkért Egyesület támogatása 
 
Hozzászólások: 
 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy az Írottkő Naturparkért Egyesület számlát küldött az önkormányzat részére 184.210 
forintról. Az önkormányzat éves költségvetésébe 82.260,- Ft van betervezve, és többletforrást biztosítani 
nincs lehetőségünk. 
 
 

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

határozatot: 
 
42/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete az Írottkő Naturparkért Egyesületet 82.260 Ft 
tagdíjjal támogatja, többletforrást biztosítani nem tud.  

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 

III. Velem Rákóczi utca 73. hivatali épület gázterv elfogadása 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy beérkeztek a Velem, Rákóczi u. 73. hivatali épület számra az árajánlatok: 

- Kovács György ev. 9798 Ják, Szabadnép u. 75. bruttó 1.927.700,-Ft  
- Horváth Károly 9909 Horvátnádalja, Németújvári u. 29. bruttó 1.852.300,- Ft 
- Murai Épületgépészet 9900 Körmend, Nemes Lipót út 2. fsz.4. bruttó 1.815.950,- Ft 

Elmondta, hogy a költségvetésünkben 1.500.000,- Ft van elkülönítve a hivatal kazáncseréjére, ezért 
dönteni kell, hogy a költségvetésben 316 ezer forint átcsoportosításra kerüljön. 
 

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

határozatot: 
 
43/2019.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a hivatali kazáncseréhez a költségvetésben 316.000,- Ft 
átcsoportosításra kerüljön a tartalékból. 
2. Velem községi Önkormányzatának képviselő-testülete Velem, Rákóczi u. 73. hivatali épület 
fűtéskorszerűsítés és fűtőberendezés cseréjéhez Murai Épületgépészet (9900 Körmend, Nemes Lipót uút 
2. fsz. 4.) bruttó 1.815.950,- Ft árajánlatát fogadja el.  

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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