
1 

 

Szám: 192-24/2011.        Készült: 3 példányban 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült:  Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Horváth Miklós    polgármester 

Tóth Péter    alpolgármester 
   Bársony Miklósné   képviselő 
   Rusznyák Károlyné   képviselő 
   Szél Józsefné     képviselő 
    
           (5 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Wolf Viktória    körjegyző  
   Jagodics Istvánné    ügykezelő 
           (2 fő) 
 
Lakossági érdeklődő:  0 fő 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Horváth Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő 
képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Horváth Miklós polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok és 
vegyes ügyek megtárgyalására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

52/2011.(V.16.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Velem Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 16. napján megtartott 
soron következő ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

1. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról, a 
képviselet során megszerzett információkról  
Előadó: Horváth Miklós polgármester 
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2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
3. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése  
Előadó: Wolf Viktória körjegyző 

5. Beszámoló a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 
Gyermekjóléti Szolgálata által Kőszeg-hegyalja térségében Velemben végzett 
tevékenységéről 
Előadó: Tábori Szilvia családsegítő 

6. Szél Józsefné és Szél József és Velem község önkormányzata közötti megállapodás 
felmondásáról 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

7. Javaslat „Szombathely MJV szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszerének fejlesztése” 
tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekttel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

8. Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

9. Vegyes Ügyek 
10. Zárt ülés  

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ügyek megtárgyalása 
 

A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 

 
 

II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról, a 

képviselet során megszerzett információkról 
 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta, részletesen az alábbiakról szeretné 
tájékoztatni a képviselőket: 
A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ellenőrzést tartott a 2008. és 2009. évi árvíz 
okozta károk helyreállítása ügyében. Az ellenőrzés kiterjedt a 18 utcára és a 3 hidra. Vis maior 
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pályázatból csak kettő híd került javításra, de a harmadik javítása is önkormányzati segítséggel 
valósult meg. Az ellenőrzés sikeresen lezárult. 
A bejárás során megállapította, hogy néhány utcában gondok vannak. Az utak nagyon keskenyek 
és ennek ellenére az ott lakók élősövényt, bokrokat ültettek. Javasolja a képviselőknek, hogy 
egyeztessenek időpontot és járják be az utcákat, írják össze a kritikus helyeket és fel kell szólítani 
őket.  
A Colas útépítő cég nagy gépei a Petőfi utca aszfaltozását több helyen megrongálta, a cég az 
aszfaltozás javítását elvégezte. 
A Corvin Borház képviselője felkereste és nagyon ötletes ajándéktárgyakat mutatott be. Kéri a 
képviselőket, hogy interneten nézzék meg a cég árukészletét. Nagyon jó lenne néhány kézzel 
fogható ajándékot rendelni, de erre majd a későbbiekben visszatérnek.  
 
Bársony Miklósné képviselő 
A kultúrotthonban a tervező felmérést végzett, mit lehet róla tudni. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Most nem akar erre kitérni, jövő héten már lesz anyag, majd akkor beszélnek róla. Egyébként a 
Leader projekt keretében egy könnyűszerkezetes épületet terveznek a meglévő épület mögé. A 
pályázatot július végéig kell benyújtani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

53/2011.(V.16.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármester az 
önkormányzat képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról és a képviselet során 
megszerzett információkról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Horváth Miklós  polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
A beszámolóból megállapítható, hogy a határozatok végrehajtása megtörtént, javasolja annak 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

54/2011.(V.16.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
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Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármester a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 

    Határidő:  azonnal 
 
 
3. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester: 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdése felhatalmazást ad a 
helyi jogalkotónak, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról rendelkezzen. 
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  3/2007.(V.5.) önkormányzati rendeletét – a továbbiakban: SZMSZ – a képviselő-testület 
többször módosította és előző ülésein, illetve informális megbeszéléseken elhangzottak alapján 
szükségesnek ítélte, egy a régi SZMSZ-t átfogóan módosító, áttekinthetőbb új jogszabály 
megalkotását.  
Az Ötv.15.§ (1) bekezdése értelmében a rendelet megalkotásához minősített többség szükséges. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Szél Józsefné képviselő 
Megkérdezi, hogy hol van a kifüggesztés helye. Jegyzőkönyv hitelesítő legyen-e? 
 
Wolf Viktória körjegyző 
A hivatalban lévő hirdetőtáblán vannak elhelyezve  a kifüggesztések, mivel csak ez zárható, 
egyébként a honlapon közzé kell tenni, ott bárki számára elérhető. A képviselő-testület döntési 
kompetenciája, hogy legyen e jegyzőkönyv hitelesítő vagy sem. Jegyzőkönyv hitelesítő a 
polgármesteren kívül települési képviselő lehet, 2 főt javasol meghatározni, ha ezt a módosító 
indítványt a testület megszavazza. 
 
Szél Józsefné képviselő  
Nem ragaszkodik a hitelesítőhöz, ha a többiek sem akarják. Neki a kérése az, hogy e-mail-en kapja 
meg a jegyzőkönyveket. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Tájékoztatja a képviselőt, hogy csak a nyilvános ülés jegyzőkönyvéről kaphat indokolt esetben 
másolatot. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a rendelettervezet elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri szavazzanak a javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta 
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5/2011. (V.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT 

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése  

Előadó: Wolf Viktória körjegyző 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Megkérdezi körjegyző asszonyt, kíván e szóbeli kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Köszönettel nem kíván, ha kérdés van válaszol. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri 
szavazzanak a javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

55/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a 2010. január 1. és 2010. december 31. közötti gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és az előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal elfogadja. 

2. utasítja Wolf Viktória körjegyzőt, hogy a beszámolót a Vas Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatala (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) részére küldje meg. 

 
Felelős:  Wolf Viktória körjegyző 
Határidő:  elfogadásra azonnal 

      2. pontban foglaltakra 2011. május 31. 
 
5. Beszámoló a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 

Gyermekjóléti Szolgálata által Kőszeg-hegyalja térségében Velemben végzett 
tevékenységéről 
Előadó: Tábori Szilvia családsegítő 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
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Wolf Viktória körjegyző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előterjesztő egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tud részt 
venni az ülésen. 

 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri szavazzanak a javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

56/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat  
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti 

Szolgálata által Kőszeg-hegyalja térségben, Velem községben végzett 2010. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti formában és 
tartalommal elfogadja. 

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

Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  elfogadásra azonnal 

                              2. pontban foglaltakra 2011. május 31. 
 
 
6. Szél Józsefné és Szél József és Velem község önkormányzata közötti megállapodás 

felmondásáról 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné képviselő 
Érintettségét bejelenti és megjegyzi, hogy a szavazásban sem kíván részt venni.  
 
A képviselők Szél Józsefné képviselő asszony érintettségre vonatkozó bejelentését – 
határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal tudomásul vették. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Megjegyzi, hogy a rendezési terven szereplő útszélesség soha nem lesz megvalósítható. A 
rendezési terven 12 m széles út szerepel. A csapadékvíz elvezetéssel együtt kell módosítani a 
tervet. Ha a rendezési tervet módosítják, akkor 30-40 szakhatóságot kell megkeresni. Hiba javítást 
lehet kérni de ebbe csak 3-5 részt lehet javítani. A Gesztenyés utcából nem volt kijárat, ezért az 
Önkormányzat megvett egy területet, hogy legyen út.  Sajnos az út szélessége 2,56 m  széles, mely 
nem tette lehetővé még a személyautók kanyarodását sem a sarkon, ezért 2007. évben az út 
szomszéd tulajdonosaival megállapodás készült, a  telekből 48 m2-t használhatnak az ott 
közlekedők, melyért az Önkormányzat évente 10 eFt-ot fizetett. 
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Szél Józsefné képviselő  
Sajnos fel kell mondani a megállapodást, mert nem a 48 m2-t hanem jóval többet használnak 
útnak. Most már a gyümölcsfák ágait is levágják, hogy a nagyobb autók tudjanak közlekedni. Az 
útjavításkor a kavicsot nem csak az útra, hanem az ő telkére szórták. Jóval kiszélesítették az 
Önkormányzat útját. Ő, hogy megvédje a telkét fa nyesedékeket rak ki, de ezzel sem tudja 
megvédeni a saját területét. Megoldást kell keresni erre a problémára. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Sajnos ezt a problémát most nem tudják megoldani. Módosító indítványa az elhangzottak 
ismeretében, hogy a probléma megoldására szakembert, földmérőt  keressenek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

57/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Velem Község Önkormányzata és Szél Józsefné (sz.: Horváth Julianna, szül.: 1947. 01. 06.) 

Velem, Rákóczi u. 62. és Szél József (1953. 08. 07.) Szombathely, Király u. 21-23. szám alatti 
lakosok között 2007. január 15. napi hatállyal megkötött megállapodást megtárgyalta és a 
megállapodásban rögzített területek és a rendezési tervben foglaltak ismeretében elrendeli 
földmérővel és a rendezési terv készítőjével történő konzultációt. 

2. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
3. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy a döntésről érintetteket értesítse. 

 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  elfogadásra azonnal 

egyébiránt folyamatos 
 

 
7. Javaslat „Szombathely MJV szennyvízelvezetési- és tisztítási rendszerének fejlesztése” 

tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekttel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a határozati javaslatok előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

58/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 
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hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt 2010. évi 
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  azonnal 

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

59/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 
hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt módosított 
beruházási programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 

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

60/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének 

fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) 
társfinanszírozásával megvalósuló projekt konzorciumi szerződésének módosítását az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2. felhatalmazza a Horváth Miklós polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  elfogadásra azonnal 
        szerződés aláírására 2011. május 20. 

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

61/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő 

Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, 
bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. 
melléklet 34., 35. 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú létesítményjegyzékeinek 
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

2. felhatalmazza a Horváth Miklós polgármestert a módosított melléklet aláírására. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  elfogadásra azonnal 
         szerződés aláírására 2011. május 20. 



9 

 

   
 
8. Körjegyzőség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a határozati javaslatok előterjesztés szerinti elfogadását. 

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

62/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Bozsok és Velem Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a szabályzat aláírására. 

 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  elfogadásra azonnal 

  aláírásra 2011. május 20. 
 
 
9. VEGYES ÜGYEK 

 
9.1  Nyári gyermekétkeztetés 2011. évi támogatásának feltételeiről 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Rusznyák Károlyné képviselő 
Véleménye szerint nagy terhet jelentene ezen költség felvállalása az önkormányzatnak. Hála Isten 
ezek a gyerekek nem éheznek, van mit enniük. Mivel csak konzerves ételekkel lehetne megoldani 
az étkeztetésüket, valószínűnek tartja, hogy nem a gyerekek ennék meg, hanem az állatoknak 
adnák. Az érintett gyermekek rendszeresen a Vöröskereszt által szervezett táborban vannak, ahol 
megoldott az étkeztetésük. Nem javasolja a pályázat benyújtását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

63/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a nyári gyermekétkeztetés 2011. évi támogatásának feltételeiről szóló előterjesztést 

megtárgyalta és forráshiány miatt pályázatot 2011. évben nem nyújt be. 
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2. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 

9.2 Önkéntesség Európai Éve 2011.  
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Vas  Megyei Kormányhivatal valamennyi önkormányzatot 
megkereste, hogy 2011. május 21-én szombaton országos hulladékgyűjtési akciót szervez a „Te 
szedd 2011. – Önkéntes a tiszta Magyarországért” projekt keretében. 
 
Bársony Miklósné képviselő 
Az időpontot nem tarja alkalmasnak egyéb önkormányzati rendezvény miatt, egyébként a cél 
nemes és megjegyzi, hogy az Írottkő Natúrpark és a Magyar Közút Kht. szervezésére az elmúlt 
hetekben megtartott szemétszedési akciójában részt vettek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

64/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat  
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium a Vidékfejlesztési Minisztériummal és az Önkéntes Központ Alapítvánnyal 
közösen megszervezett „Te szedd 2011. – Önkéntes a tiszta Magyarországért” projekt 
keretében megvalósuló szemétszedési akciót elviekben támogatja, de az Önkormányzat 
egyéb előre meghirdetett program miatt azon részt venni nem tud.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Horváth Miklós polgármester 

 
 
9.3 Perendy féle telek adásvétele  

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Az Alpannónia projekt keretében megvalósult híd végleges forgalomba helyezését addig nem 
engedélyezik, míg a 376 hrsz. alatt lévő 86 m2 területet Perendy Istvántól az Önkormányzat meg 
nem vásárolja. A tulajdoni lap alapján kivett saját használatú útként van nyilvántartva. Az 
ingatlanon jelzálogjog illetéktartozás miatt van bejegyezve.  
Mindenki ismeri az ingatlan tulajdonos anyagi helyzetét az ügyvédi és a földhivatali költségeket ő 
vállalni nem tudja, azt az önkormányzatnak kell átvállalni.  
 
Wolf Viktória körjegyző 
Tájékoztatja a testületet, hogy az ügyvédi költség mintegy 40 eFt, a földhivatali bejegyzés pedig 
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6.600,- Ft költséget jelent az önkormányzatnak. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Az ingatlan vételárára kér javaslatot. 
 
Tóth Péter alpolgármester 
50 e Ft vételárat javasol és természetes az adásvétellel járó ügyvédi költséget az Önkormányzat 
vállalja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

65/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. Perendy István tulajdonát képező Velem belterület 376 hrsz-ú természetben kivett saját 

használatú út megnevezésű 86 m2 alapterületű ingatlant megvásárolja bruttó 50 eFt 
vételáron, 

2. az adásvétellel járó költségeket – ügyvédi és földhivatali – vállalja, 
3. az 1. és 2. pontban meghatározott költségeket az önkormányzat 2011. évi céltartaléka 

terhére biztosítja, 
4. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 

 
9.4 Katica tábor  

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőszegszerdahelyi Általános Iskola által szervezett nyári 
Katica-táborozáson 5 velemi tanuló venne részt. Tekintettel a gyermekek anyagi helyzetére az 
iskola kéri, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a táborozás költségeihez. 
 
/A támogatást kérő levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

A polgármester javasolja, hogy a testület támogassa a kérelmet, mert egyrészt az iskola megőrzése, 
munkájának segítése az egyik legfontosabb feladata, másrészt azok a gyerekek, akik nyári 
nyaralásukról szól a kérelem a településért legtöbbet tevő gyerekek, minden közösségi 
rendezvényen fellépnek, aktívan közreműködnek.  
Fentiek alapján a polgármester gyermekenként 3.000,- Ft támogatást javasolt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

66/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegszerdahelyi Általános 
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Iskola támogatási kérelmét megtárgyalta és a velemi állandó lakosú általános iskolai 
tanulók (5 fő) „Katica táborozásához” gyermekenként 3.000,- Ft/fő mindösszesen 15.000,- 
Ft-ot támogatást az önkormányzat 2011. évi céltartaléka terhére biztosít. 
Felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a támogatás átadásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal; 
   támogatás nyújtására 2011. június 10. 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 

 
 

9.5 Hősök napja 2011. rendezvényről tájékoztatás 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 

Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, a Hősök Napja megemlékezés 2011. május 29-én 11 órakor kerül 
megrendezésre a Hősök Kapujánál. A szónok Kiss Zoltán nyugalmazott alezredes lesz. Az előző 
évekhez hasonlóan az Önkormányzat koszorút helyez el a Tűzoltók közreműködésével.   
Kéri a képviselőket, hogy a megemlékezésen vegyenek részt. Emlékezteti a képviselőket, hogy 
május 21-én óvoda bál lesz. 
 
A képviselők a tájékoztatást határozathozatal nélkül jóváhagyólag tudomásul vették. 
 
 
9.6   EDEN napjáról 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
/A szórólap a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 

 
Horváth Miklós polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Írottkő Natúrparkért Egyesület 3 napos ingyenes gyalogtúrát 
szervez az EDEN-díjas Kőszegről az EDEN-díjas Őrségbe. Kéri a képviselőket, aki tud vegyen 
részt a túrán. 
 
A képviselők a tájékoztatást határozathozatal nélkül jóváhagyólag tudomásul vették. 

 
 

9.7    Temetői kerítés helyreállítása társadalmi munka 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester: 
Mindenki előtt ismert, hogy a közcélú foglalkoztatott betegség miatt hiányzik. A kommunális 
dolgozó egyedül nem tudja a temetői kerítést helyreállítani, épp elég a fűnyírás és a mindennapi 
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feladatok ellátása. Javasolja, hogy társadalmi munka keretében állítsák helyre  a kerítést, mivel ez 
nem egyemberes munka. Felkéri Rusznyák Károlyné képviselőt, hogy a társadalmi munkát 
szervezze meg. 
 
Rusznyák Károlyné képviselő 
Semmi akadálya ő megszervezi, csak az időpontot kell eldönteni. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja, hogy 2011. május 23-án hétfőn 17 órakor legyen a társadalmi munka.  
 
Rusznyák Károlyné képviselő 
A  szórólapot elkészíti és kihordja, azoknak a személyeknek akikre lehet számítani. Javasolja, hogy 
a település hirdetőtáblájára is rakják ki. 
 
 
9.8   Gesztenyeünnep – 100 eFt támogatás biztosítása rendőrség részére 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a képviselőknek, hogy a 2010. évi gesztenyeünnepen történő rendőri közreműködésért az 
önkormányzat biztosítson 100.000 Ft-ot műszaki eszközök és tartozékok ajándékozására a Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

67/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi gesztenyeünnepi rendőri 
közreműködésért köszönetét fejezi ki és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére 
műszaki eszközök és tartozékok beszerzésére 100.000 Ft-ot biztosít a 2011. évi céltartalék 
terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a megállapodás 
aláírására.  
 
Határidő: elfogadásra azonnal, megállapodás aláírására 2011. május 30. 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
 
 

9.9   Temető ravatalozó festése – ajánlatok beszerzése 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 

Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester: 
A temetői ravatalozó festése aktuálissá vált. Az árajánlatok beszerzése folyamatban van. A 
költségek megismerése után képviselő-testületi ülésen döntenek, ki végezze el a festési 
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munkálatokat.  
 
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették határozathozatal nélkül. 
 
 
9.10   Magyar Vöröskereszt Vas megyei Szervezete - támogatásbiztosítása 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester: 
A május 14-én megrendezésre került falunap véleménye szerint jól sikerült. Sajnos az időjárás 
közbeszólt. Nagyon köszöni Rusznyák Károlyné képviselő asszonynak, hogy a Magyar 
Vöröskereszttől elkérte a sátrakat. A sátrak bérlése nagyon sokba került volna, úgy gondolja, mivel 
nem kellett bérleti díjat fizetni, javasolja, hogy az Önkormányzat nyújtson támogatást a 
Vöröskeresztnek. 
 
Rusznyák Károlyné képviselő 
A Vöröskereszt a gesztenyeünnepre is nagyon szívesen oda adja a sátrakat. Érintettséget jelent be 
és  a szavazásban sem kíván részt venni.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – határozat hozatal nélkül – Rusznyák Károlyné képviselő 
asszony érintettségét tudomásul veszi és elfogadja, hogy a képviselő a szavazásban nem kíván 
részt venni. 
 
Tóth Péter alpolgármester 
25.000,- Ft támogatás javasol. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

68/2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei 
Szervezete 9700 Szombathely, Domonkos utca 8. részére 25.000 Ft, azaz huszonötezer forint 
támogatást biztosít a 2011. évi céltartalék terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  elfogadásra azonnal 

 
 
Horváth Miklós polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 19,30 órakor lezárta és a 
képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 

k. m. f. 
 
 Horváth Miklós        Wolf Viktória 
   polgármester            jegyző 


