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Szám: 192-29/2011.        Készült: 3 példányban 
 

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

2011. június 28-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 
   Szél Józsefné     képviselő 
    
           (4 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 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Horváth Miklós polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok 
megtárgyalására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

74/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június 28. 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 AZ ANYAKÖNYVI 

SZOLGÁLTATÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
4. JAVASLAT A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ 

SZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁRA 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
5. VEGYES ÜGYEK 

5.1. Források Útja kialakítandó tanösvény  - tulajdonosi hozzájárulás 

5.2. Ravatalozó egészségügyi festéséről 

5.3. Velem 068/3 hrsz-ú ingatlan megvételére javaslat 

5.4. Nyilvános WC ügye 

5.5. Utcabútorok kihelyezéséről 

 
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 
pályázatból csak kettő híd került javításra, de a harmadik javítása is önkormányzati segítséggel 
valósult meg. Az ellenőrzés sikeresen lezárult. 
Az Alpannónia pályázat keretében megvalósult beruházások jelentését elkészítették, reméli 
hamarosan már a pénzt utalni fogják.  
A bejárást a település északi oldalán elkezdték a képviselőkkel, az észrevételeket rögzítik, a jövő 
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héten folytatják a település többi utcáiba és a végén összesítik a problémákat. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

75/2011.(VI.28.) 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 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

76/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
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 az anyakönyvi szolgáltatások 
helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester: 
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Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló többször módosított 1982. 
évi 17. törvény erejű rendelet felhatalmazta a települési önkormányzatokat arra, hogy rendeletben 
határozzák meg a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait,  valamint a hivatali helyiségen 
kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Bársony Miklósné képviselő 
Az 5 § (1) bekezdésben tévesen szerepel a „Gesztenye fesztivál” helyesen Gesztenye ünnep, 
javasolja ennek javítását. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Köszöni a képviselő-asszony hozzászólását, elírta és javítja. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja az így módosított rendelettervezet elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri szavazzanak 
a javaslatról. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 

 
6/2011. (VI.29.) önkormányzati rendeletét 

Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

4. Javaslat a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat 
elfogadására 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
A mindenkori költségvetési törvényben megállapított közbeszerzési értékhatárokat el nem érő, 
továbbá a közbeszerzései eljárási kivételek alá tartozó árubeszerzések, építési beruházások és 
szolgáltatások igénybevétele esetén a Képviselő-testületnek kell meghatároznia azokat az 
eljárási szabályokat, melyeket az önkormányzat, illetve az intézmények költségvetésének terhére 
megvalósított beszerzések lefolytatása során alkalmazni kell. A beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzat tervezetét a körjegyző elkészítette, melyet minden 
képviselő részére előzetesen megküldtek. 
Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri 
szavazzanak a javaslatról. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
77/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 20.§ (3) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva Velem 
Község Önkormányzata Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 
szabályzatát – az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal - elfogadja. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal;  
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
 
 

5. VEGYES ÜGYEK 
 

5.1. Források Útja kialakítandó tanösvény – tulajdonosi hozzájárulás 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 

 
Horváth Miklós polgármester 
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. 
Javasolja a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri 
szavazzanak a javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
78/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata 

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 
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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 
 
 
5.2. Ravatalozó  egészségügyi festéséről 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Ismerteti a képviselőkkel, hogy a ravatalozó festési munkálataira vonatkozó árajánlatok még nem 
érkeztek meg. Az árajánlatok ismeretében tárgyalni fognak. A ravatalozó külső homlokzat 
javítására kőművestől kell árajánlatot kérni, mivel a festő a javítási munkát nem vállalja. A 
kőművesek zömében nagyon elfoglaltak, kéri a képviselőket, hogy segítsenek szakembert keresni 
és árajánlatot kérni. 
Horváth Ödön volt tanító sírjának lefedésére és tisztítására vonatkozó árajánlatok megérkeztek. 
Mindkét árajánlat majdnem azonos tartalommal és összeggel készült. Kéri a képviselők javaslatát, 
hogy a síron lévő betűk festése milyen színnel készüljön arany, vagy fekete. 
 
Szél Józsefné képviselő 
Javasolja, hogy a betű festése fekete legyen. 
 
Bársony Miklósné képviselő 
Ő is a fekete színt javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
 
79/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata 
Velem község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a ravatalozó egészségügyi festésére elrendeli árajánlatok beszerzését azonos műszaki 
tartalommal. 

2. a volt községtanító sírjának, ún.”Ödön” sír felújítását – 205 x 90 cm műkő fedlap készítése, 
csiszolás, beton és márványtisztítás, fekete betűfestés, mécsestartó és váza megrendelés  - 
bruttó 82.000,- Ft értékben megrendeli; 

3. a felújítás költségét a 2011. évi költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal; 
  egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 
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5.3.  Velem 068/3 hrsz-ú ingatlan megvételére javaslat 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 

 
Horváth Miklós polgármester 
Az Alpokalja MGSZ – 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth utca 2. – 17/2011. sz. levelében vételre 
felajánlotta a tulajdonát képező velemi 068/3 hrsz-ú ingatlant.  Ez az ingatlan a malommal 
szemben lévő buszforduló.  
Véleménye szerint személyes egyeztetést kellene kezdeményezni, hogy mit ért  piaci áron.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

80/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja MGSZ – 9725 
Kőszegszerdahely, Kossuth utca 2. – tulajdonában lévő Velem 068/3 hrsz-ú buszforduló 
megnevezésű ingatlan vételi ajánlatát megtárgyalta és az ingatlan megvételére a piaci érték 
ismeretében ajánlatot tesz. 
 
Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a szükséges egyeztetéseket az MGSZ hivatalos 
képviselőjével folytassa le. 
 
Határidő: elfogadásra azonnal; egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 

 
 
5.4.   Nyilvános WC ügye 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Ismerteti a képviselőkkel, hogy a nyilvános WC-ből a szennyvíz 30 m hosszan folyik ki a 
csatornába. Az utóbbi időben egyre gyakrabban keletkezett dugulás, melynek költsége több tízezer 
forintba kerül. A polgármester tudomása szerint az udvaron van egy tisztító akna, melyre  
tereprendezés következtében föld került. A kommunális dolgozóval fel fogják táratni, nagyjából 
tudják hol kell keresni. Feltárás után a tisztító idomot szintre kell emelni ami költségbe kerül.  
 
Tóth Péter alpolgármester 
Felveti, esetleg aki készítette a csatorna bekötést azt meg lehetne kérdezni. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Nem tartja szükségesnek. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

81/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Velem, Rákóczi 
u. 73. sz. alatti nyilvános WC folyamatos dugulása miatti probléma elhárításának céljából 
elrendeli a tisztítóidom feltárását és szükség szerinti szintre hozását. A javításhoz 
szükséges forrásokat a 2011. évi költségvetésében biztosítja a céltartalék terhére. 

 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal 

                               Egyébiránt folyamatos 
 
5.5.  Utcabútorok kihelyezéséről 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
A polgármester tájékoztatja a képviselőket többen megkeresték, hogy a Dózsa utcából a Rákóczi 
utcába való kihajtás nagyon veszélyes, beláthatatlan. A balesetveszély elhárítása érdekében 
közlekedési tükör kihelyezése lenne a megoldás. Az Önkormányzat nehéz gazdasági helyzete 
miatt javasolja, vegyék fel a kapcsolatot a közút kezelőjével. 
Kéri a képviselők hozzászólását, javaslatát. 
 
Tóth Péter alpolgármester 
Indokoltnak tartaná a közlekedési tükör kihelyezését, és javasolja a közút kezelőjének 
megkeresését. 
 
Horváth Miklós polgármester 
A közterületen lévő utcabútorok, padok nagyon elavultak, javításuk nagyon költséges. Javasolja, 
cseréljék le a közterületen lévő padokat olyanokra, mint amilyenek a   LEADER pályázatból  
kerültek kihelyezésre. (Alsó buszmegálló, Nusi sétány) 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Bársony Miklósné képviselő 
Egyetért a polgármester úrral, javasolja kérjenek árajánlatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

82/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Velem Dózsa utca és Rákóczi u. kereszteződésébe közlekedési tükör elhelyezésének 

ügyét megtárgyalta és forgalombiztonsági okok miatt annak kihelyezését indokoltnak 
tartja. Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a közút kezelőjét keresse meg. 

2. az egységes településkép és arculat érdekében utcabútorok kihelyezésével 
kapcsolatosan felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a szükséges árajánlatokat 
szerezze be. 
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Határidő: elfogadásra azonnal, 

   egyébiránt folyamatos 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 

 
 

III. 
NAPIRENDEK UTÁN 

 
Horváth Miklós polgármester 
Pénteken kapott az önkormányzat több ajánlatot szúnyogírtás tárgyában, melyre az előterjesztést 
idő hiányában csak most állt módjában a körjegyzőségnek elkészíteni. Megjegyzi, hogy az előző 
években sem végeztették el a szúnyogirtást, most sem javasolja annak elvégeztetését. 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

83/2011.(VI.28.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a település közigazgatási területére szúnyoggyérítést nem rendel el, 
2. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Miklós polgármester 

 
 
Szél Józsefné képviselő 
Kéri a polgármester urat, az MMIK-val való egyeztetés előtt a képviselő-testület beszélje át a   
gesztenyeünnep részleteit. Szerinte először testületi szinten beszéljék át és csak utána kerüljön sor 
az MMIK-val való egyeztetésre. 
 
 
Horváth Miklós polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 18,18 órakor lezárta és a 
képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
 

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


