
Szám: V/3-3/2020.         Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021.  augusztus  31-én  14 órai  kezdettel  megtartott nyilvános  testületi
üléséről.

Az ülés helye: Kőszegi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Kirendeltsége,  Polgármesteri
Iroda (9726 Velem, Rákóczi u. 73.)

Jelen vannak:
Bakos László polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Molnár Adrienn képviselő
Pálffy György Csaba képviselő
Kern István képviselő

 (5 fő)
Tanácskozási joggal megjelentek: 

Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető (3 fő)

Lakossági érdeklődő: 0 fő

Meghívott: 1 fő

I.

NAPIREND ELŐTT

Bakos László polgármester  köszönti a jegyzőt, a pénzügyi és gazdasági osztályvetetőt,  kirendeltség-
vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 
Bakos László polgármester
A meghívót  kiküldtük.  Szeretném kérni,  hogy 3.  napirendi pontba a vis  maior pályázattal  kapcsolatos
döntést  vegyük fel,  így a  többi  napirend értelemszerűen 4.  és 5.  pont lesz.  Aki  egyetért  a  módosított
napirendi pontokkal, az emelje fel a kezét. A napirend elfogadásra került. Megállapítja, hogy az ülésen 5 fő
képviselő közül 5 fő jelen van az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja. 

NAPIRENDI PONTOK:
1.  Az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2021.(II.16.)  önkormányzati  rendelet
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
2. Beszámoló a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Bakos László polgármester
3. Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés (Szóbeli előterjsztés)
Előterjesztő: Bakos László polgármester
4.  Velemi  Gesztenyenapok  megrendezésével  kapcsolatos  döntések  meghozatala  (Szóbeli
előterjesztés)
Előadó a polgármester nevében: Szabó Zoltán alpolgármester
5. Egyebek

II.
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.  Az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2021.(II.16.)  önkormányzati
rendelet módosítása 
Előadó  a  polgármester  nevében:  Cserkutiné  Stipsics  Edina  pénzügyi  és  gazdálkodási
osztályvezető /Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Átadja a szót a napirend előterjesztésére a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőnek.

Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában
kimutatott javaslatok alapján került sor. A működési célú támogatások 2 666 884 Ft-tal nőttek. A Velemi
Tagóvoda 2020.évi maradványának visszautalása miatt 2 666 884 Ft-tal nőtt. A támogatások közül 547 800
Ft  felhasználása  közvetlenül  az  önkormányzatnál  történik,  dologi  kiadásokra  került  beépítésre.  A
különbözet 2 119 084 Ft tartalékba került későbbi előre nem várt kiadások fedezetének biztosítására. A
közhatalmi bevételek nem változtak. A működési bevételek 368 058 Ft-tal nőttek. A működési célú átvett
pénzeszközök nem változtak. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nem változtak. A
felhalmozási  bevételek nem változtak.  A felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről  nem
változtak.  A dologi  kiadások nőttek  15 645 473 Ft-tal.  Összességében az  előirányzat  változások (I-II.
pontok) 3 603 061 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 136 405 406 Ft –
amelynek fedezete a maradványból biztosított.
Bakos László polgármester
Kérem, hogy a rendelet-tervezetről döntsön a testület.

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

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021.(IX.1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

2. Beszámoló a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Bakos László polgármester
Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Átadja a szót a napirend előterjesztésére a pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőnek.

Cserkutiné Stipsics Edina Klára pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Köszönöm.  Tisztelt  Képviselő-testület!  A működési  bevételek teljesülése  7,46%-os,  a  bevételek
alakulását az októberben esedékes Velemi Gesztenyenapok befolyásolja, ezért a teljesítés az I. félév végéig
elmarad az  időarányostól.  Összességében a működési  célú  költségvetési  bevételek  közel  időarányosnál
alacsonyabb teljesítést (42,20%) mutatnak. Az I. félév folyamán egy lamináló gép beszerzésére került sor a
könyvtárba  8 499  Ft  értékben.  Folytatódott  a  Kőszeghegyaljai  Csapadékvízrendszer  kiépítése,  erre
34 131 136 Ft-ot  fizettünk ki,  a  Rákóczi  utca 96 szám alatti  Kőház felújításának Barangolás  projektje
folytatódott, erre 75 148 035 Ft-ot fizettünk ki. Elindult az Orvosi Rendelő beruházása, erre 13 334 122 Ft
került kifizetésre. Az Identitás projekt keretében bútorok beszerzésére került sor 974 030 Ft értékben. A
beruházások összességében 123 595 822 Ft-ot tettek ki ez 76,98%-os, a felújítások pedig a fentiek miatt
0%-os teljesítést mutatnak.

Bakos László polgármester
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Kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzunk.
Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  Képviselő-testület  5 igen szavazattal  az  alábbi
határozatot hozta:

17/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem  községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2021.  I.  félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

3. Vis maior pályázattal kapcsolatos döntés (Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bakos László polgármester

Hozzászólások:
Bakos László polgármester
Elmondta, Velem község önkormányzati tulajdonú, belterületi útjaiban a 2021. július 17-én lehullott nagy
mennyiségű csapadék által okozott kár helyreállítására vonatkozó vis maior támogatás iránti igényt nyújt be
a határozati javaslat alapján.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  Képviselő-testület  5 igen szavazattal  az  alábbi
határozatot hozta:
18/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi  Képviselőtestület  ülésén úgy határozott,  hogy a  vis maior támogatás címen
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Velem község önkormányzati tulajdonú, belterületi útjaiban és patak
partfalban 2021. július 17-én lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott kár, helye ( hrsz ): 

Település Utca Hrsz

Velem Kossuth L. 281/2, 282

Velem Petőfi 383

Velem Gesztenyés 388/1

Velem Guba 739

Velem Erdő 388/2, 387, 435, 437, 505

Velem Boróka 413/1

Velem Pókaföldi 471

Velem Cáki 1629, 1610

A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés 2021. év %

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 2 591 943 Ft 30%

Biztosító kártérítése 0 Ft 0%

Egyéb forrás 0 Ft 0%

Vis maior támogatási igény 6 047 867 Ft 70%

Források összesen 8 639 810 Ft 100%

A károk  helyreállításának  (költségvetés  alapján)  tervezett  összköltsége  8 639  810  Ft,  melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
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 A  károsodott  épület(ek)  az  önkormányzat  alábbi  kötelező  feladatának  ellátását
szolgálja(ák).

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat

 A  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  Önkormányzat  biztosítással
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész 
aláhúzandó.

*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes Igazgatósága felé. 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

 A testület a saját forrás összegét a 18/2021.(VIII.31.) számú határozatban biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

4. Velemi Gesztenyenapok megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala (Szóbeli 
előterjesztés)
Előadó a polgármester nevében: Szabó Zoltán alpolgármester
Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester
Köszönöm a szót. Szeretném a programtervet elfogadtatni a gesztenyenapokkal kapcsolatban és
jelzem,  hogy  ahogy  megvannak  az  árajánlatok  és  összeállt  minden,  akkor  egy  testületi  ülést
szükséges lesz tartani.
Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  Képviselő-testület  5 igen szavazattal  az  alábbi
határozatot hozta:
19/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velemi Gesztenyenapok Gasztronómiai,
hagyományőrző ünnep és vásár programtervét elfogadja.
Felelős: Szabó Zoltán alpolgármester
Határidő: azonnal

5. Egyebek

X Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zrt-vel kapcsolatos ügy
Hozzászólások:
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Bakos László polgármester
Elmondta, hogy kapott válaszlevelet a július 20-án hozott döntésre. 
A képviselő-testület részletesen megvitatta a levelet és azt javasolták a képviselők egyöntetűen,
hogy  erősítsék  meg  az 1/2021.(VII.20.)  határozatot  és  bízzon  meg  a  polgármester  úr  egy
ügyvédet az önkormányzat jogi képviseletére. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület  4 igen 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
20/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021.(VII.20.) képviselő-testületi határozatát
megerősíti és továbbra is fenntartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Velemi Műemlék Vízimalommal
és X Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Zrt-vel kapcsolatos ügyben megbízzon egy ügyvédet
az Önkormányzat jogi képviseletére.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

Velem ÖTE kérelem elbírálása
Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Elmondta, hogy a Velemi ÖTE támogatási kérelmet nyújtott be, meg kellene vitatni, hogy mennyi
támogatást javasol a testület. 
A testület  150 ezer forintot  javasolt. A Képviselő-testület  5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
21/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726
Velem, Rákóczi utca 45/A) részére 150.000,- Ft, azaz egyszáz-ötvenezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít  a 2021.  január 1. – 2021. december 31-ig tartó időszak
működési költségeihez.
A támogató a támogatást kedvezményezett működési kiadásaihoz (működési költségek (irodaszer, kis értékű
tárgyi eszköz,  útiköltség,  benzin,  étkeztetés,  szállás,  stb.),  kommunikációs  költségek (posta,  telefon,  internet,
szakfolyóiratok,  szakkönyvek  beszerzése),  tagsági  és  partner-kiadványok  előállítási  költsége  (előkészítés,
nyomdaköltség)  és  bankköltségek jogcímén  biztosítja  a  támogatott  részére. Működési  költségnek
minősül  minden  olyan  kiadás,  amely  kedvezményezett létesítő  okirata  szerint  alaptevékenységre
fordított. A vissza nem térítendő támogatást a támogató a szerződés aláírását követő 15 napon
belül biztosítja. A támogatott a támogatás felhasználásáról 2022. január 31-ig köteles elszámolni.
Az  eredeti  számlán  fel  kell  tüntetni  jelen  támogatási  szerződés  számát,  illetve  „A  számla
összegéből…..  forint  kizárólag  az  …/2021.(….)  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  2021.  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.  A felek  kölcsönösen  elismerik,  hogy a  jelen  szerződést  képviselőik  elolvasták,  az
abban  foglalt  feltételeket  megértették  és  elfogadják.  A  szerződésben  nem  szereplő  egyéb
feltételekre nézve a Ptk. szabályai irányadóak. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
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Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

Helyi, LEADER alapú, natúrparki szemléletű értéktár létrehozása
Hozzászólások:
A képviselő-testület részére kiosztásra került Győrffy Gábor által hozott előterjesztés
Bakos László polgármester 
Egyebekben hallgassuk meg az Írottkő Natúrparkért Egyesülettől Győrffy Gábor Tourinform irodavezető,
turisztikai menedzsert, hogy tájékoztasson minket a Leader pályázattal kapcsolatban. 

Győrffy Gábor Tourinform irodavezető, turisztikai menedzser
Velem különleges falu. Mindenki télen hívja össze az embereket. Velemben sikerült augusztusban
több embert vendégül látni  az esti  beszélgetéseken,  mint más településeken.  Az értéktári  nap
lebonyolításának feltétele  az,  hogy elfogadja  a  Leader és  Natúrpark szemléletű  értékeket.  Azt
gondolom, hogy egyrészt  az előző évek munkái,  másrészt  a  Velemben meglévő közös  tudás,
harmadrészt  pedig ez a  két esti  beszélgetés és ez a két  nap kellő  alapot ad,  hogy egy induló
változatot, ami a pályázat szempontjából egy határozat, elfogadjon a település Képviselő-testülete.
A határozatban 112 javasolt értéket javaslok. A településnek meg kellett bíznia valakit azzal, hogy
ezt a feladatot itt a nyár közepén két hét alatt megcsinálja. Ez azt jelenti, hogy ezt a 112 helyi
értéket felgyűjteni a meglévő adatokhoz, anyagokhoz, másrészről egy részletes anyagot készíteni,
ami ezeket kifejti. Azok a kategóriák, amelyekben ezek meg vannak fogalmazva, ez a Leader által
kicsit előírt kategóriák, de adják magukat. A környezeti-, természeti értékek és kulturális örökség,
kiemelkedő  ünnepek,  a  kiemelkedő  Velemhez  kötődő  személyek,  a  művészeti  és  kézműves
tevékenységek és végül az épített értékek, a tárgyi emlékek, az iparos-, kézműves mesterségek,
emlékeink,  valamint  a  végére  a  helyi  termékek  és  a  helyi  gazdálkodás  volna.  Mindegyeik
tulajdonképpen egyértelmű. Lehetne ennél több is és kevesebb is. Azt gondolom, hogy Velem
olyan  gazdag  és  változatos,  hogy  megérdemli  ezt  a  részletes  tárgyalást.  Ha  megengeditek
elolvasnám a határozati javaslatot. Itt egy változó folyamról van szó, valami egy kicsit elalszik,
valami megerősödik. Az értéktárat külön képviselő-testületi határozat formájában a későbbiekben
bővítheti és változtathatja. Ez mindenkit megnyugtat, akár a faluban is. Azt gondolom, hogy a
beszélgetések alapján az sejlik fel,  hogy a mostani három tagú Értéktár Bizottságot nagyon jó
lenne  szerintem  legalább  hét  tagúra  bővíteni  és  műhelymunka  lehetőségeként  tekinteni  erre.
Lehetne például a könyvtárban egy polcot nyitni a helytörténeti könyveknek, cikkeknek. Olyan
lehetőség,  hogy bárki  hozzáférjen.  Körülbelül  két  évvel  ezelőtt  pályáztunk a  Leader-re.  Most
kezdődött el ez a pályázat és a Covid miatt sürgető volt. 500.000,- Ft-os 10%-os saját résszel az
értéktári munkák elvégzése, ennek egy rövid és hosszú változatban a dokumentáció elkészítése. A
másik vonatkozás pedig kapott az 1.000.000,- Ft-os pályázatból 500.000,- Ft-ot a település, hogy
értéktári napok rendezvény címén megcsinálja az augusztusi ünnepet. Ami meg is lett tartva. 

Bakos László polgármester 
Köszönjük a tájékoztatást. Kérem a testületet, hogy döntsünk a határozati javaslatról.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  Képviselő-testület  5 igen szavazattal  az  alábbi
határozatot hozta:

22/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi, LEADER alapú, natúrparki szemléletű
értéktárat hoznak létre. A képviselő-testület vállalja,  hogy Velem értékei Európa, a magyarság,
Kőszeghegyalja  és  Velem  közösségének,  az  itt  élőknek  és  Velem  barátainak  folyamatosan
megújuló formában és intenzitással jelentkező egyetemes értékei. Ezen értékek lényegi minőségét
felismerve  a  Képviselő-testület  a  helyi  értéktárba  való  bekerülésre  folyamatosan  nyitott
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lehetőségként  tekint,  ezért  az  értéktárat  külön  képviselő-testületi  határozat  formájában  a
későbbiekben bővítheti és változtathatja.
A jelen értéktár támaszkodik az elmúlt években fellelt és feldolgozott értékekre, kapcsolódik a
velemiek erőfeszítéseihez, a helyi értéktár bizottság munkájához és a Velemről szóló helytörténeti
könyvekben  és  szakmai  munkákban  feldolgozásra  került  értékekhez.  Velem  közössége  két
műhelybeszélgetésben,  az  értéktári  napokon,  valamint  20  kérdőív  kitöltésével,  több  mint  30
ember közreműködésével végezte el a jelen munka dandárját. A helyi értéktár bizottságra nézve
létrehozott értéktár nem ró kötelezettséget. A képviselőtestület a helyi értéktár bizottság számára
javasolja végiggondolni ennek a natúrpark szemléletű értéktár értékeinek bizottság általi további
feldolgozását és továbbfejlesztését. 
A folytatódó munka kiindulási pontja: A hegyen épült várost nem lehet elrejteni (Mt. 2.5,14.)
Előzmény:
„Települések helyi definiált értékleltárának elkészítését és dokumentálását segítő intézkedés” című
felhívásra  (kódszám:  VP6-19.2.1.-90-Ö.3-19.)  benyújtott  és  támogatott  pályázat  keretéből  az
önkormányzat megbízta Győrffy Gábor egyéni vállalkozót a helyi értéktár kidolgozásával a helyi
lakosság bevonásával.
A  vállalkozó  a  lakossági  beszélgetéseket  (fórumokat)  megtartotta,  a  helyi  értéktárba  javasolt
értékeket a képviselő-testületi előterjesztésként megkaptuk.
A javasolt értékek száma: 112 db
A Helyi LEADER alapú, natúrparki szemléletű értéktár a mellékletként csatolt előterjesztésben
található. 
A  képviselő-testület  az  előterjesztésben  javasolt  érték  közül  az  alábbi  sorszámmal  (és  al-
sorszámmal) rendelkező értékek helyi értéktárba való felvételét javasolja:

Természeti értékek

1. 1.1. Szent Vid hegy

2. 1.2. Velem gyógyító levegője

3. 1.3. Velem alpokaljai (szubalpin) klímája, növény-és állatvilága

4. 1.4. Péterics-hegy

5. 1.5. Hosszú-völgy

6. 1.6. Asztalkő

7. 1.7. Gyertyán-kút

8. 1.8. Egykori Halastó

9. 1.9. Szent-kút

10. 1.10. Szerdahelyi patak

11. 1.11. Velemi szelídgesztenye-ligetek és óriás gesztenyefák

12. 1.12. Csádé völgy

13. 1.13. Velemi kőfejtő és tapadócseppkő

14. 1.14. Nuschy sétány és Nuschy sziget

15. 1.15. Szép kilátó

16. 1.16. Hosszúvölgyi erdőrezervátum

17. 1.17. Barlangok Velem területén

18. 1.18. Országos kéktúra nevezetes pontjai Velemben

19. 1.19. Országos jelentőségű túraútvonalak

20. 1.20. Imbós

Történelmi és kulturális örökségünk, kiemelkedő ünnepeink és 
szokásaink
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21. 2.1. Szent Vid évezredek óta a kultúrák hegye

22. 2.2. Európa hírű antimon-bronz és fémművesség

23. 2.3.  Velemszentvid évezredes kereskedelmi központ Európában

24. 2.4. Szentvid az avarkorban és Nagy Károly idején

25. 2.5. Szentvid a magyar középkorban

26. 2.6. Velem a II. világháború idején

27. 2.7. A magyar Szent Korona Velemben

28. 2.8. Velemi geráj nyelvjárás

29. 2.9. Becsületkasszák hagyománya

30. 2.10. Velemi önkéntes tűzoltóság

31. 2.11. Szent Vid búcsú

32. 2.12. Rőtiek és Lékaiak évszázados búcsújárása

33. 2.13. Perenyeiek fogadalma és évszázados búcsújárása

34. 2.14. Fogadalmi viasztestek hagyománya

35. 2.15. Velemi gesztenyenapok

36. 2.16. Velemi gesztenyevirágzás hete

37. 2.17. Tojásírás és csuhébáb készítés

38. 2.18. Tojásdobálás Húsvéthétfőn

39. 2.19. Szentesti betlehemezés

40. 2.20. Orsótánc

Jelentős Velemiek és Velem barátai

41. 3.1. Miske Kálmán régész, múzeumalapító

42. 3.2. Törőcsik Mari

43. 3.3. Maár Gyula fimrendező, festő

44. 3.4. Pilinszky János költő, drámaíró

45. 3.5. Dr. Habsburg Ottó

46. 3.6. Dr. Seregély István

47. 3.7. Bándi Gábor régész

48. 3.8. Fekete Mária régész

Művészetek és művészi kézművesség

49. 4.1. Velemi fafaragás

50. 4.2. Velemi kovácsművesség

51. 4.3. Kosárfonás

52. 4.4. Fazekasság

53. 4.5.  Maár Gyula festményei

54. 4.6. Pilinszky János Velem ihlette művei

55. 4.7. Bálint József fafaragó mester szobrai Velemben

56. 4.8. Ternyák Ágota iparművészete

57. 4.9. Kiss Katalin kerámiái

Épített értékeink

58. 5.1. Szent Vid kápolna és kálvária

59. 5.2. Szent Vid vár

60. 5.3. Épített teraszok a Szent Vid oldalában
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61. 5.4. Őskori sáncok a Szent Viden

62. 5.5. Kohó a Nuschy-szigetnél

63. 5.6. Garabonciás

64. 5.7. Favágóház, vagy velemi Stájer-ház

65. 5.8. Stirling Villa

66. 5.9. Velemi Schulter malom

67. 5.10. Magyar Szent Korona őrzőhelye

68. 5.11. Gyermeküdülő

69. 5.12. Hősök kapuja

70. 5.13. Velemi óvoda

71. 5.14. Velemi iskola, ma kultúrház és könyvtár

72. 5.15. Tűzoltó szertár

73. 5.16. Útmenti keresztek, Mária-képek és szentek szobrai

74. 5.17. Velemi tornácos házak

75. 5.18. Különleges belső kiképzésű velemi pajták

76. 5.19. Velemi disznóólak

77. 5.20. Boronafalu pincék a Pákóban

Tárgyak és a múlt kézbe vehető emlékei

78. 6.1. Velemi arany diadém

79. 6.2. Velemi bronzkori tárgyi emlékek

80. 6.3 Kern István magángyűjteménye

81. 6.4. Velemi mestergerendák

82. 6.5. Velemi vajtartó formák

Mesterségek és iparosság emlékei

83. 7.1. "Érik a velemiek búzája"-a szelídgesztenye országa

84. 7.2. Velemi erdészeti hagyományok

85. 7.3. Három velemi malom a Szerdahelyi patakon

86. 7.4. Százéves pálinkafőző

Vendégcsalogató és vendégfogadó gyöngyszemek

87. 8.1. Egykori velemi fürdő

88. 8.2. Egykori Avar-szálló

89. 8.3. Egykori gyermeküdülő

90. 8.4. Boróka villa

91. 8.5. Gereben villa

92. 8.6. Kern vendégházak

93. 8.7. Páfrányos vendégház

94. 8.8. Virágos vendégház

95. 8.9. Novákfalva üdülőfalu

96. 8.10. Rudolf Vendégház

97. 8.11. Ciklámen apartman

98. 8.12. Velemi vendégház

99. 8.13. Gomba panzió

100. 8.14. Gréti Vendégház és Petra Apartamnok

101. 8.15. Koronagaléria
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Helyi termékek és a helyi gazdaság megtartói

102. 9.1. Velemi gesztenyesütés hagyománya és a sült gesztenye

103. 9.2. Velemi gesztenyeméz

104. 9.3. Velemi sós tökös-túrós rétes

105. 9.4. Szalados

106. 9.5. Fecskefészek

107. 9.6. Helyi termékek 

108. 9.7. Helyi mezőgazdálkodás

109. 9.8. Ökológiai gazdálkodás

110. 9.9. Kézműves szakmák és foglalkozások gyakorlása

111. 9.10. Lakóhely, lakókörnyezet és környezettudatosság

112. 9.11. Helyi szolgáltatások

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

Kistelepülési rendezvények támogatásához pályázati igény benyújtása
Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Augusztus  18-tól  adhatják  le  igénylésüket  azok  a  kistelepülési  önkormányzatok,  amelyek
támogatást  szeretnének kapni  rendezvényeik  megvalósításához,  írta  az MTI.  A közösségi  és a
kulturális  élet újraindításáért a kormány a Magyar Falu Programban forrást biztosít  minden, a
Belügyminisztérium 2021.  január 1-jei  nyilvántartása szerint ötezernél  kevesebb állandó lakosú
településnek önkormányzati rendezvények, így a falunapok szervezéséhez is.
A támogatás a regisztráló összes kezdeményezett kistelepülés számára rendelkezésre áll. Minden
résztvevő csak egy  igényt  nyújthat  be,  amelyben több programot is  megjelölhet,  maximálisan
bruttó  egymillió  forint  erejéig.  Az  összegből  a  2021.  június  14.  óta  engedélyezett  falunapok
rendezési költsége is elszámolható lesz.
A regisztráció benyújtására elektronikusan,  a Nemzeti Művelődési  Intézet JógyakorlatON     nevű
portálján keresztül, augusztus 30-áig van lehetőségük az érintett önkormányzatoknak.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  Képviselő-testület  5 igen szavazattal  az  alábbi
határozatot hozta:

23/2021.(VIII.31.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1.  Velem községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy  a  Magyar  Falu
Program  keretében  az  Önkormányzat  a  kistelepülési  rendezvények  támogatásához  benyújtsa
igényét. Az igényelt támogatás 1 millió forint.
2.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  szükséges
nyilatkozatok megtételére és a pályázat elektronikus felületen történő benyújtására.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal
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