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Előterjesztés 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2011. június 28. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 
 
Tárgy: „Források Útja” tanösvény –hozzájárulás  
Melléklet: megkeresés másolatban 
Üi.szám: 939/2011/ált. 
Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória körjegyző 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Írottkő Naturparkért Egyesület – Kőszeg, Rajnis u. 7. – Velem községben az „Alpannonia – Határon átnyúló 
prémium turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől a Semmeringig és tovább a Joglland Waldheimat 
régióba” című nyertes projektjének köszönhetően és annak keretein belül „Források Útja” néven kialakítandó 
tanösvény 2011. nyarán megvalósul. 
 
A tanösvény a mellékletben felsorolt forrásokat érinti. A Velem területén található és bejegyzett erdőgazdálkodó 
hiányában az önkormányzat hozzájárulása szükséges: 

- Szentkút 
- Cseke-forrás 
- Vasas-kút 
- Szentkút 
- Indító tábla – Velem belterület (Buszforduló) 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Velem, 2011. június 22. 

Tisztelettel: 
 Horváth Miklós sk. 

polgármester 
 
 
Határozati javaslat  
(a határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges) 
…./2011.(VI.28.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. az Írottkő Naturparkért Egyesület – Kőszeg, Rajnis u. 7. – Velem községben az „Alpannonia – Határon 
átnyúló prémium turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől a Semmeringig és tovább a Joglland 
Waldheimat régióba” című nyertes projektjének köszönhetően és annak keretein belül „Források Útja” 
néven kialakítandó tanösvény 2011. évi megvalósulásához kapcsolódó megkeresését megtárgyalta és a Vas 
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságtól kapott adatok szerint a Velem területén található – a) – 
e) pontok szerinti és alábbiakban felsorolt –forrásokhoz hozzájárul egyenként 70 x 100 cm nagyságú, fa 
anyagú és a forrásokhoz kötődő hagyományokat bemutató térképes tájékoztató tanösvény táblák 
felállításához, tekintettel arra, hogy a területeken bejegyzett erdőgazdálkodó nincs: 
 

a) Szentkút – Erdőgazdálkodó azonosító: Velem 26D  
b) Cseke-forrás – Erdőgazdálkodó azonosító: Velem 28 D€ 
c) Vasas-kút – Velem belterülete 
d) Szentkút – Velem „kivett” terület 
e) Indító tábla – Velem belterülete (buszforduló) 

 
2. Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 

Határidő: elfogadásra azonnal; egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
 


