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Szám: V/105-10/2014.        Készült: 2 példányban 
 

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

2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános  üléséről. 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné    polgármester 
   Kern István   alpolgármester 

Biró László   képviselő 
   Rába Ákos   képviselő 
   Szabó Zoltán    képviselő 
    
           (5 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi ügyintéző 
   Mezei Virág    ig. és építéshatósági osztályvezető 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Jagodics Istvánné    jegyzőkönyv-vezető 
           (5 fő) 
 
Meghívott:   0 fő 
 
Lakossági érdeklődő:  0 fő 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Mezei Virágot és Cserkutiné Stipsics Edinát, 
az új kirendeltség vezetőt Németh Melindát, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv vezetőt és a képviselőket. Megállapítja, 
hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.   
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül  5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
2. Velem községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
        Előterjesztő: Szél Józsefné  polgármester 
 
3. Velem községi Önkormányzat településrendezési tervének felülvizsgálata 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
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 4.  A talajterhelési díjról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
        Előterjesztő:  Szél Józsefné polgármester 
 

5.  Az Önkormányzat „Környezetvédelmi-Alap”járól szóló új önkormányzati rendelet  
 megalkotása 

  Előterjesztő:  Szél Józsefné polgármester 
 
6.  Velem községi Önkormányzat szilárd hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanító 

 helyen történő elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
 ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása 

  Előterjesztő:  Szél Józsefné polgármester 
 
7.  Velem községi Önkormányzat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

 begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező 
 közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása 

  Előterjesztő:  Szél Józsefné polgármester 
 
8. Egyebek 

 
 
 

 
 

 
II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. LEJÁRT  HATÁRIDEJŰ  HATÁROZATOK  VÉGREHAJTÁSA 
 Előterjesztő: Szél Józsefné  

       polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztésből látható, hogy a határozatok végrehajtása 
megtörtént. 
Kéri a képviselők hozzászólását.  
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

55/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármester a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 

 
 
 
 

2. VELEM  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  2014. ÉVI  KÖLTSÉGVETÉSI  RENDELETÉNEK  
MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő:  Szél Józsefné  

      polgármester 



3 

 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintézőt tájékoztassa a képviselőket. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
A költségvetési rendeletet negyedévente módosítják. Amiért módosul, a zárszámadáskor elfogadott 
pénzmaradvány és a plusz bevétel ( az adósság konszolidációban részt nem vett települések támogatása), a szociális 
támogatások és  a bérkompenzáció került beépítésre. A 2. sz. mellékletben az április 30-ig bekövetkezett változások 
szerepelnek.  
Az elmúlt ülésen terv szinten elhangzott, hogy fűnyírót és hangosító berendezést szeretne az Önkormányzat 
vásárolni, ez a felhalmozási kiadásoknál szerepeltetve lett. Kéri a képviselő-testületet, hogy a jövőben ha bármi 
berendezés vásárlására kerül sor ami nincs betervezve, arról tájékoztassák, mert a költségvetést módosítani kell. 
Csak a rendelet módosítása után van lehetőség 3 árajánlat beszerzésére és a megrendelésre. A megrendeléseket a 
pénzügyi osztályvezetőnek ellen kell jegyezni. Kötelezettség vállalás nélkül nincs pénzköltés. 
Ha esetleg az önkormányzatnak van még elképzelése azt be lehet építeni.  
 
Szél Józsefné polgármester 
A temetői fa kivágása és a falunap lenne, de az bent van a költségvetésben. 
Szeretné megkérdezni a jegyző urat, hogy a képviselő-testülettől kell e felhatalmazás az ügyben, hogy a Manci villát 
a tervező megnézhesse, mivel még nem látta. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ahhoz, hogy megnézze nem kell, ha majd előzetes ajánlatot ad akkor. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Hosszúvölgy vendégházban a mérő szekrényt ki kellene cserélni. Már tavaly beszéltek róla, a villanyszerelő 
megállapította, hogy életveszélyes. Úgy emlékszik tavaly volt rá betervezve pénz. Nehogy baj legyen, utána néznek 
és visszatérnek rá. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
A gesztenye napokra a pavilon készítése. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Lesz költsége majd a faanyag. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A patak ügyében volt az Őrségi Vízrendezési Társulatnál. Közös helyszíni bejárás lesz május 23-án 8 órakor a Nusi 
sétány, Pákó patak, Rákóczi utca legkritikusabb szakaszok miatt. 
A Hegyi úttal kapcsolatban szeretné a képviselőket tájékoztatni. A kőszegszerdahelyi polgármester felajánlotta a 
segítségét, csak üzemanyagot kell biztosítani. A jegyző úr segítségével a gépet a Kőszegi Városgondnokság 
rendelkezésre bocsátja. Közös ügy a malomtól fölig semmi árok nincs. Géppel az árkot kimarkolják 5 kútgyűrűt 
raknak le és csövet, az utat lejtéssel készítik el, hogy a víz az árokba folyhasson.  A költségeket közösen fizetik. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
megalkotta 
 

9/2014.(V.22.) számú rendeletét 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2014. évi költségvetés megállapításáról szóló 
1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   
 
 

3. VELEM  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  TERVÉNEK  
FELÜLVIZSGÁLATA 
Előterjesztő:  Szél Józsefné  

      polgármester 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
A szerződés megírása megtörtént, aláírás alatt van. 10 nap múlva a jelenlegi állapot valós térképe elfog készülni.  
Kettő határozatot kell hozni egyet a koncepció elkészítésére és egyet a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatra. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

56/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új településrendezési eszközök elkészítésének 
megalapozása és a község hosszú távú fejlesztése érdekében a településfejlesztési koncepció készítését 
rendeli el a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti tartalommal és eljárással. 
Felkéri a polgármestert az egyeztetési folyamat előkészítésére és az egyeztetési eljárás megkezdésére. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 

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

57/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a melléklet szerinti formában és tartalommal 
Velem községi Önkormányzat Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 

  
 
Szél Józsefné polgármester 
Honlapon keresztül tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat és a lakosságot. 
 
 

4. A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 
MEGALKOTÁSA 
Előterjesztő:  Szél Józsefné  

      polgármester 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
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Szél Józsefné polgármester 
Felkéri jegyző urat, tájékoztassa a képviselőket. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Rengeteg környezetvédelmi jogszabály változott meg. Lesz 
még olyan napirenden amivel találkoznak. Velem és Bozsok községek rendeletét felülvizsgálták. A mentességből 
kimarad az aki új házat épít, mivel az építkezés elhúzódhat évekre. A többi mentesség megmarad, a 70 év feletti 
egyedül élő Velemi lakos, az éves 5 m3 fogyasztás és jövedelmi viszonyok figyelembevétele. Szorosan kapcsolódik 
a következő napirendi ponthoz, lehetőség van egy  környezetvédelmi alapot létrehozni és erre a számlára mehet a 
talajterhelési díj bevétele. Célszerű megalkotni a környezetvédelmi alapot, mert így helyben marad a bevétel. 
Megvannak a célok, hogy mire lehet felhasználni.  
Várja a képviselők kérdéseit. 
 
Kern István alpolgármester 
Mi van ha nem köt rá. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Annak kell talajterhelési díjat fizetni aki nem köt rá a közcsatornára. Van olyan aki nem akar, de van olyan is ahol 
nincs lehetőség a rákötésre mert nincs kiépítve. Az utóbbi esetben nem kell talajterhelési díjat fizetni. Ez egy 
ösztönző adó, hogy kössön rá a csatornára. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megkérdezi Velemben hány embert érint. 
 
Mezei Virág ig. és építéshatósági osztályvezető 
Körülbelül 20 főt, de ebbe szerepel olyan, akinek nincs lehetősége a rákötésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
megalkotta 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2014.(V.22.) számú rendelete 

a talajterhelési díjról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   
 
 

5. AZ  ÖNKORMÁNYZAT  „KÖRNYEZETVÉDELMI  ALAP”-JÁRÓL  SZÓLÓ  ÚJ  
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET  MEGALKOTÁSA 
Előterjesztő:  Szél Józsefné  

      polgármester 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előző napirendi pont keretében jegyző úr ismertette, javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
megalkotta 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014.(V.22.) számú rendelete 

az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól 
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/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./   
 
 

6. VELEM  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  SZILÁRD  HULLADÉK  BEGYŰJTÉSE,  
SZÁLLÍTÁSA,  ÁRTALMATLANÍTÓ  HELYEN  TÖRTÉNŐ  ELHELYEZÉSÉVEL  
KAPCSOLATOS  KÖTELEZŐ  KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA  VONATKOZÓ  
AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSRA  BEÉRKEZETT  AJÁNLATOK  ELBÍRÁLÁSA 

 Előterjesztő:  Szél Józsefné  
      polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Sajnos nem érkezett ajánlat, ezért új ajánlattételi felhívást kell kiírni, ugyanis nem szeretnék, ha kényszer kijelölést 
kellene alkalmazni. Ha a sikertelenséget megállapítja a képviselő-testület és új ajánlattételi felhívást ír ki akkor a 
júniusi ülésen még lehet róla dönteni és szerződést kötni, hogy ne legyen kijelölés. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

58/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 40/2014.(IV.09.) képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyott szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján lefolytatott 
ajánlattételi eljárásra nézve – tekintettel arra, hogy egyetlen meghívott szolgáltató sem tett ajánlatot – 
megállapítja annak sikertelenségét. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községre vonatkozó szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg: 

 SZOVA-Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 
Képviseli: Szijártó Győző mb. vezérigazgató 
(9700 Szombathely, Welther Károly u. 4., Pf 101., E-mail:titkarsag@szova.hu) 

 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Képviseli: Kovács István vezérigazgató 
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.:64/562-210 
E-mail varosgondnoksag@koszeg.hu 

 Sárvári HU-KE Kft. 
Képviseli: Vass Rita ügyvezető 
9600 Sárvár, Ikervári út 23. T/f: (95) 520-172 info@huke.hu 

 
Határidő:           azonnal 
Felelős:              Szél Józsefné polgármester 

 
 
 

7. VELEM  KÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT  NEM  KÖZMŰVEL  ÖSSZEGYŰJTOTT 
HÁZTARTÁSI  SZENNYVÍZ   BEGYŰJTÉSÉVEL,  ELSZÁLLÍTÁSÁVAL,  
ÁRTALOMMENTES   ELHELYEZÉSÉVEL  KAPCSOLATOS  KÖTELEZŐ  
KÖZSZOLGÁLTATÁS  ELLÁTÁSÁRA  VONATKOZÓ  AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSRA  
BEÉRKEZETT  AJÁNLATOK  ELBÍRÁLÁSA 

mailto:info@huke.hu


7 

 

 Előterjesztő:  Szél Józsefné  
      polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ugyan azt tudja elmondani, mint az előző napirendi pontnál. Sajnos nem érkezett ajánlat, ezért új ajánlattételi 
felhívást kell kiírni, ugyanis nem szeretnék, ha kényszer kijelölést kellene alkalmazni. Ha a sikertelenséget 
megállapítja a képviselő-testület és új ajánlattételi felhívást ír ki akkor a júniusi ülésen még lehet róla dönteni és 
szerződést kötni, hogy ne legyen kijelölés. 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

59/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2014.(IV.09.) képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, 
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ajánlattételi felhívás alapján 
lefolytatott ajánlattételi eljárásra nézve – tekintettel arra, hogy egyetlen meghívott szolgáltató sem tett 
ajánlatot – megállapítja annak sikertelenségét. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községre vonatkozó nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával, ártalommentes elhelyezésével, 
kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívását a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 

 
Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg: 

 Vasivíz Zrt. - Szombathely 
Képviseli: Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató 
(9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., E-mail: vasiviz@vasiviz.hu) 

 Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Képviseli: Kovács István vezérigazgató 
(9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., Tel.:64/562-210 
E-mail varosgondnoksag@koszeg.hu 

 HE-PI Kft. 
Képviseli: Hegedüs Endre, Pap István ügyvezető 
9792 Bucsu, Rohonci út 34., Tel.: (94) 352-373 hepi@hepi.hu 

 Florasca Környezetgazdálkodási Kft. 
Képviseli: Fullajtár István ügyvezető 
(9400 Sopron, Csányi utca 14., Tel.: 99/506-420 Fax: 99/506-452 
E-mail: florasca@florasca.hu 

 
Határidő:           azonnal 
Felelős:              Szél Józsefné polgármester 

 
 

8. EGYEBEK 
 Előterjesztő:  Szél Józsefné  

      polgármester 
 
 
 

mailto:hepi@hepi.hu
mailto:florasca@florasca.hu
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Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A temetői fakivágással kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy a három árajánlat beérkezett. A velemi 
Önkéntes Tűzoltó Testület megszerezte a képesítést, hogy fakivágást végezhessen. Javasolja, hogy a velemi 
tűzoltók végezzék a munkát. A polgármester javasolja, hogy a faanyagot kapják meg.  
 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

60/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a  Velemi Önkéntes Tűzoltó Testületet a 
temetői fa kivágásával az árajánlatban szereplő 150.000,- Ft áron. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 
a faanyagot a Velemi Önkéntes Tűzoltó Testület megkaphassa. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő:  2014. május 30.  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 

 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Gulácsi Éva május 13-án levelet írt, melyben kérte a 2013. IV. negyedévi bérleti díj  három részletben történő 
megfizetését. Ismertette a részletfizetési határidőket. A polgármester nem javasolja a részletfizetés engedélyezését. 
Az áfa körről tájékoztatja a képviselőket, hogy a kiadás áfáját vissza lehet majd igényelni. Az áfa körről azt is tudni 
kell, hogy  mind a szeszfőzde, mind a hosszúvölgy vendégház bérleti díját még 27 %-os áfa emelni fogja.  A 
polgármester véleménye az, hogy le kell ülni a bérlővel és megkérdezni  hogy lát-e lehetőséget a jövőbeni 
üzemeltetésre. 
Kérdezi a képviselőket, hogy mit javasolnak. 
 
A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 6 millió Ft bevétel felett áfa körösnek kell lenni. Ha a gesztenye napon 
belépőjegyet szednek akkor már áfa körbe kell tartozni.  
 
Rába Ákos képviselő 
Megkérdezi, hogy a belépő jegyeket mikor lehet megvásárolni. Esetleg ha fellépő előleget kér azt hogy lehet 
rendezni.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
A számla dátuma nem lehet előbb mint az áfa körbe való belépés ideje.  Ez vonatkozik minden számlára. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzati ingatlan bérbe adása mikor mentes az áfa alól. 
 
A képviselők megvitatták a bérlő kérelmét és abba maradtak, hogy a bérlő kérelmét elutasítják. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen és 1 nem  szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

61/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Gulácsi Éva részletfizetési kérelmét elutasítja.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 
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Szél Józsefné polgármester 
Fel kell hatalmazni valakit, hogy ki legyen a felelőse a régi szeszfőző berendezés visszaadása ügyében.  
 
A képviselők egységesen Kern István alpolgármestert, és Biró László képviselőt javasolták. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Indítványozza, hogy  kérjék vissza a VELAK-tól a kultúrotthonban lévő irodahelyiséget. Az Önkormányzat 2006. 
évben adta át a helyiséget, melyről megállapodás született. Javasolja, hogy a megállapodás felmondás 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül adja vissza az önkormányzatnak. A helyiségre azért van 
szükség, mert az önkormányzat eszközeinek tárolására nincs megfelelő hely, ilyen a hangosító berendezés, zászlók 
stb. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen  szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

62/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy   a Velem Rákóczi u. 18 szám alatt 
lévő Kultúrotthon irodahelyiségét visszakéri a Velaktól. Az irodahelyiséget a megállapodás felmondás 
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül az önkormányzat rendelkezésére kell bocsátani.  

 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 

 
Szél Józsefné polgármester 
Javasolja a könyvtáros megbízási szerződésének felmondását. 
 
Rába Ákos képviselő 
Meg kell pályáztatni. 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen 1 nem   szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 

63/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bársony Miklósné könyvtáros megbízási szerződését 
2014. június 30-val  felmondja.  

 
Határidő:  2014. június 30.  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 

 
 

Szél Józsefné polgármester 
A könyvtárosi feladatok ellátására meghirdeti az állást, beadási határidőnek 2014. június 25-ét javasolja.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen   szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

64/2014.(V.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete állást hirdet a könyvtárosi feladatok ellátására. 
Jelentkezés feltétele, érettségi bizonyítvány és, hogy a jelentkező vállalja a Berzsenyi Dániel Megyei és 
Városi Könyvtár (9700 Szombathely, Antall József  tér 1.) által ingyenesen szervezett tanfolyam elvégzését. 
A pályázat benyújtásának határideje 2014. június 25. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beérkező pályázatok elbírálásával.  

 
Határidő:  értelem szerint  
Felelős:    Szél Józsefné polgármester 
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Szél Józsefné polgármester 
Ma reggel tárgyalt Tamaskó Gáborral az Őrségi Vízrendezési Társulat vezetőjével, pénteken fog kijönni  és 
megtekinti a helyszíneket. Egyenlőre két  témában kért segítséget a Nusi sétány és a patak rendezés ügyében.  
Megkérdezte, hogy a hidat le lehet e zárni, nincs akadálya. Kérdezi a képviselőket, hogy ki érne rá a pénteki 
megbeszélésen részt venni.  
 
Biró László képviselő és Kern István alpolgármester közölte, hogy részt tud venni a pénteki helyszíni 
bejáráson. 
 
Rába Ákos képviselő 
Bíróék előtt a Rákóczi u. 84. számú ház előtt is meg kellene nézni a patak partot, mert elég durván le van szakadva 
az útpadka. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Még a Róth-ék mögött is szokott gond lenni, esetleg azt is meg kellene nézni.  
 
Szél Józsefné polgármester 
Az ablakra és az Alapítvány dolgaira javasolja térjenek vissza egy rendkívüli ülés keretében. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy műanyag ablakra van ajánlat olyan összegben, hogy bele férne az összes 
nyílászáró, a Postát megfogják keresni.  
Az Alapítvánnyal kapcsolatban, volt bejárás a sétányon a kivitelezővel . Tegnap volt az MVH-nál és a kért pályázati 
anyag másolatát megkapta, erre azért volt szükség, hogy legalább ismerjék a pályázat tartalmát. Az MVH 
ügyintézője hívta másnap és elmondta a padoknak milyen minősítésnek kell megfelelni és milyen kódszámnak, 
hogy a pályázatban elszámolhatók legyenek. A Játszótér 2006 Kft. egy cég, az általuk készített padra pályáztak az 
megfelel, ennél rosszabb nem lehet. A szállítólevél alapján be kell azonosítani a padokat. Az alapról is beszélni kell 
a kivitelezővel. Felmerült a testületben, hogy szüntessük meg az Alapítványt, de ez csak végső esetben jön szóba. 
Elsődleges cél, hogy a megkezdett pályázat megvalósuljon, elszámolható legyen.  
 
Rába Ákos képviselő 
Megkérdezi, Várkonyi úr padját ki fogja bevizsgáltatni. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ha szükséges akkor a padok átvevőjének kellene.  
A játszótér 2006 Kft. segítségével megállapítjuk, hogy megfelelnek-e a padok, ahogy az MVH javasolta.  
Javasolja, hogy kedden ½ 5 órakor beszéljék meg az ablak ajánlatokat és az alapítvány ügyét. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szabó Zoltán képviselő vállalta a Harangláb és a gyalog híd előtti rész 
lebetonozását, illetve a gyalogos híd lezárására szolgáló oszlop lerakását. 
 
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy június 1-től  4 hónapra, napi 8 órában 1 fő közfoglalkoztatott 
alkalmazására van lehetőség. A korábbi években 2 főt alkalmaztak 2 hónapra. Javasolja, hogy 2 főt 2 hónapra 
alkalmazzanak, de ne egy időben, hanem egymást követően.  
Van olyan munka amit a kommunális dolgozó nem tud egyedül elvégezni még a közfoglalkoztatottakkal sem.  
Megkérdezi a pénzügyi ügyintézőt van-e lehetőség nyári időszakra 1 főt alkalmazni. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi ügyintéző 
Határozott idejű szerződéssel fel lehet venni. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ha a rendezési terv olyan folyamatba lesz akkor az utakba bele esett fákat ki tudnák vágni. 
 
 
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen   szavazattal meghozta a következő határozatot:   
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