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Szám: V/105-23/2014.       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. október 20-án 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye:  Kultúrotthon 
   Velem, Rákóczi u. 18 
 

Jelen vannak:  Szél Józsefné    polgármester 
   Bíró László   képviselő    
   Kern István   képviselő 
   Rába Ákos   képviselő 
   Szabó Zoltán   képviselő 
          (5 fő)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Dr. Nagy Edina    aljegyző 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Bernáth Ildikó    igazgatási ügyintéző 
   Jagodics Istvánné   jegyzőkönyv-vezető 

Reményi Istvánné   HVB elnök 
 

          (6 fő)  
         

Lakossági érdeklődő: 10 fő 

 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Szél Józsefné polgármester Tisztelettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket, a képviselőtársakat, 
a helyi választási bizottság elnökét, a jegyző urat és az aljegyző asszonyt a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozóit és az érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő 
közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Az ülést megnyitja.  

Szél Józsefné polgármester 
Felkéri a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 12-én lebonyolításra 
került önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét. 
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Átadja a szót a Helyi Választási Bizottság elnökének. 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszönti a Tisztelt Megjelenteket, a megválasztott polgármestert és a képviselő-testület tagjait abból 
az alkalomból, hogy a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását követően ma tartja alakuló ülését Velem község új képviselő-testülete! 
 
Mint Velem Község Helyi Választási Bizottságának elnöke tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása rendkívüli esemény nélkül, a törvények 
betartásával zajlott le, a választás eredménye ellen jogorvoslati kérelmet nem nyújtottak be, így az 
jogerőssé vált. 
 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán három fő jelöltette magát 
polgármesternek, nyolc fő pedig önkormányzati képviselőnek.  
 
Ismerteti a választás eredményét: 
A szavazás napján Velem község választói névjegyzékébe felvett választópolgárok száma 290 fő volt, 
közülük szavazóként megjelent 207 fő, azaz a választópolgárok 71,03 %-a, az érvényes szavazatok 
száma 206 volt. 

 
Szél Józsefné független polgármester jelöltre 113 érvényes szavazatot adtak le, azaz a szavazatok 
54,85%-át, Rába Ákos független polgármester jelöltre 54 érvényes szavazatot adtak le, azaz a 
szavazatok 26,21%-át, Kern István Kereszténydemokrata Néppárt polgármester jelöltjére 39 
érvényes szavazatot adtak le, azaz a szavazatok 18,93%-át. A Helyi Választási Bizottság 
megállapította, hogy a szavazatok alapján Szél Józsefné polgármesterként megválasztásra került. 
 
A képviselő jelöltek közül 129 szavazatot Szabó Zoltán független jelölt, 110 szavazatot Rába Ákos 
független jelölt, 105 szavazatot kapott ifj. Kern István a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje, 75 
szavazatot Bíró László független jelölt, 74 szavazatot Kalauz Balázs független jelölt, 69 szavazatot 
Balogh Enikő Éva független jelölt, 56 szavazatot Katona Viktor független jelölt és 41 szavazatot 
Balázs József független jelölt kapott.  
 
Mivel a törvény értelmében községünkben – lélekszámánál fogva – négy fős képviselő-testület 
választható, a Választási Bizottság megállapította, hogy annak tagjaivá – ábécé sorrendben – 
megválasztásra került: Bíró László, ifj. Kern István, Rába Ákos és Szabó Zoltán. 
Átadja a szót Szél Józsefné polgármesternek. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megköszöni a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását. 
Felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét a megbízólevelek átadására. 
 
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kéri a képviselőket és a polgármestert, hogy fáradjanak ki megbízólevelük átvételére a szólítás 
sorrendjében.  

Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy 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. Az önkormányzati képviselők eskütétele 
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Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 
 

2. Velem Község Polgármesterének eskütétele 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 

 
3. Velem Község alpolgármesterének megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

4. A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző 
 

5. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

7. A bizottság elnökének és tagjainak megválasztása. 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

8. Az önkormányzati képviselők tagjai tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
9. Kőszeg Város és Térsége Társulási Tanácsába tag delegálása 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

10. Egyebek 
 
 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 

 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Kéri, hogy minden megjelent szíveskedjen felállni, a megválasztott képviselők tagjai pedig, a törvény 
által előírt eskü szövegét teszik. 

 

 Én, …………………………..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Velem fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszöni az esküt és felkéri a képviselőket, hogy fáradjanak ki az esküokmány aláírására. 

A képviselők az eskütétel után aláírják az erről szóló esküokmányt. 
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2. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK ESKÜTÉTELE 
Az esküt kiveszi: Reményi Istvánné elnök 

 
 

Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Felkéri a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy szíveskedjen felállni. A Polgármester Asszony a 
törvény által előírt eskü szövegét teszi. 

 

Én, Szél Józsefné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri 
tisztségemből eredő feladataimat Velem fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen! 

 
Reményi Istvánné Helyi Választási Bizottság elnöke 
Köszöni az esküt és felkéri a tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy az esküokmányt írja alá.  

A Polgármester Asszony az eskütétel után aláírja az erről szóló esküokmányt. 

 

 

3. VELEM KÖZSÉG ALPOLGÁRMESTERÉNEK MEGVÁLASZTÁSA, ESKÜTÉTELE 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 

 /Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondja, hogy az Mötv. 74.§-a alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos 
szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
alpolgármestert választ  saját tagjai közül. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Velem községben egy 
alpolgármester megválasztására van lehetőség, aki társadalmi megbízatásban látja el a feladatát. 
Javaslom, hogy a titkos szavazási eljárás lebonyolításához 3 fős Szavazatszámláló Bizottság 
létrehozását. Javasolja elnöknek Bíró László képviselőt, tagoknak Rába Ákos és Kern István 
képviselőket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 171/2014.(X.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásának 
levezetésére szavazatszámláló bizottságot hoz létre. Elnökének Biró László képviselőt, tagnak 
Rába Ákos és Kern István képviselőt megválasztja.  
 

 
Szél Józsefné polgármester 
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A legtöbb szavazatot kapott Szabó Zoltán képviselőt javasolja alpolgármesternek. A jelölt nem kérte a 
napirend zárt ülésen való tárgyalását. 
 
 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Érintettséget jelent be, a döntés a személyét érinti, kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás 
kérdésében. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
 
 172/2014. X.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és az alpolgármester választás ügyében úgy határoz, hogy a 
képviselőt e döntéshozatalból kizárja. 

 
Szél Józsefné polgármester 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik, melynek lebonyolításához felkéri a 
Szavazatszámláló Bizottságot. Felhívja a képviselő-társak figyelmét, hogy az alpolgármester akkor 
tekinthető megválasztottnak, ha a neve mellett elhelyezett „igen” oszlopban lévő körben elhelyezett 
jelölések száma több, mint a megválasztott képviselők számának a fele. Felkéri a jegyzőt, hogy 
készítse el a szavazólapokat.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző  
Felkéri a bizottság tagjait, hogy ellenőrizzék a teremben felállított urnát. Kiosztja az alpolgármester 
megválasztásához a szavazólapokat.  
 
A képviselők a kitöltött szavazólapokat elhelyezik az urnába.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Biró László Szavazatszámláló Bizottság elnöke 
A szavazatszámláló bizottság tagjai a titkos szavazás befejeztével együttesen felbontották az urnát.  
Szavazásra jogosult 4 képviselő volt. Az urnában 4 szavazólap volt.  
Szabó Zoltán javasolt alpolgármesterre 2 igen és 2 nem szavazatot találtak.  
 
/A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve./ 
 
Szél Józsefné polgármester 
Mivel a minősített többség követelménye nem valósult meg, megállapította, hogy a képviselő-testület 
Szabó Zoltán képviselő 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal nem kapta meg a szükséges szavazatot. 
 

4. A POLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző 

   
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Elsőként gratulál a polgármester asszonynak, mint a Helyi Választási Iroda vezetője.  
Köszönetet mond a Helyi Választási Bizottságnak, hogy zökkenőmentesen lebonyolították a 
választást.  A megjelentek és az eredmények magukért beszélnek.  
Változott a jogszabály, a polgármester tiszteletdíját a helyettes államtitkár fizetéséhez igazították. A 
hatályos szabályozás szerint a polgármesteri tiszteletdíját a törvény és nem a képviselő-testület 
határozza meg, vagyis a polgármester tiszteletdíjának összege nem helyi döntés függvénye. 
A polgármester tisztségét társadalmi megbízatásúként tölti be. A jelenleg hatályos szabályozás szerint 
a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező 
mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről, vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A hatályos jogszabályok alapján a polgármester 
tiszteletdíja 74.800,- Ft, és ennek alapján a költségtérítése, amely a tiszteletdíjának 15 % - a 11.200,- 
Ft.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Érintettséget jelent be, a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 173/2014.(X.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármester érintettség miatt 
tett bejelentését tudomásul veszi és a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása ügyében úgy határoz, hogy a polgármestert e döntéshozatalból kizárja. 

 
Dr. Zalán  Gábor jegyző 
A jegyző ismerteti a határozati javaslat szövegét, majd ezt követően kéri, a képviselő-testületet, hogy 
szavazzanak.  
Kéri a képviselőket, szavazzanak a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
vonatkozásában. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 174/2014.(X.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné társadalmi 
 megbízatású polgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (5) bekezdése alapján, figyelembe véve a település lakosságszámát, 
2014. október 12. napjától kezdődően havonta 74.800,- Ft – ban állapítja meg. 
2. A képviselő-testület a polgármester részére 2014. október 12. napjától költségtérítést 
állapít meg, amelynek havi mértéke a tiszteletdíjának 15 %-a, azaz 11.200,- Ft. 
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Határidő:              azonnal 
Felelős a bejelentésért:      Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
 

5. AZ ALPOLGÁRMESTER TISZTELETDÍJÁNAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
 
Hozzászólások 
 
Szél Józsefné polgármester 
Mivel nem született döntés az alpolgármester személyéről, ezt a napirendi pont nem lehet 
megtárgyalni.  
 
 
 

6. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 
SZÓLÓ 13/2013.(IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik arról, hogy a 
képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésen az Mötv. szerint alkotja meg, vagy vizsgálja 
felül a szervezeti és működési szabályzatát.  
A rendelet felülvizsgálata megtörtént a törvényi módosítások beépítésre kerültek a szervezeti és 
működési szabályzatba. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal megalkotta: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete  

Az Önkormányzat szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(IX.26.) önkormányzati  
rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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7. A BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA. 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

 
   
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Szintén a Szervezeti és Működési Szabályzathoz kapcsolódóan tárgyal a testület. A képviselőknek 30 
napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 3 fős 
Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot kell létrehozni. A bizottságnak a 
polgármester és az alpolgármester nem lehet tagja. Arra kérné a polgármester asszonyt, hogy a 
bizottság elnökére és két tagjára tegyen javaslatot. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elnöknek Bíró László képviselőt, tagoknak Szabó Zoltán és Kern István képviselőt javasolja. A 
jelöltek közül senki sem kérte a napirend zárt ülésen való tárgyalását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 175/2014.(X.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és 

Ellenőrző Bizottság elnökének Biró László képviselőt, tagjainak Szabó Zoltán és Kern István 
képviselőt megválasztja. 

 
Határidő:             azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 

 
8. AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TAGJAI TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ 

RENDELET MEGALKOTÁSA 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások 
 
Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Az Mötv. rendelkezik a képviselők tiszteletdíjáról. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját 
rendeletben kell meghatározni.  
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Most új rendelet kerül elfogadásra. Az Mötv. nem ad felső határt a tiszteletdíj megállapításáról, csak 
azt írja elő, hogy az Önkormányzat anyagi helyzetét nem veszélyeztetheti. A polgármester asszonnyal 
egyeztetve marad a havi 30.000,- Ft tiszteletdíj, ami nem veszélyezteti az Önkormányzat anyagi 
helyzetét, ezt tartalmazza az új rendelet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal megalkotta 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselők tagjai tiszteletdíjáról 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

9. KŐSZEG VÁROS ÉS TÉRSÉGE TÁRSULÁSI TANÁCSÁBA TAG DELEGÁLÁSA 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
   
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások 
 
Szél Józsefné polgármester 
Eddig a polgármester képviselte Velem községet, javasolja, hogy ez maradjon így. Viszont 
akadályoztatása esetén eddig az alpolgármester képviselte. 
  
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Mivel az önkormányzatnak nincs alpolgármestere és névvel kell határozni, javasolja most csak a 
polgármesterről szavazzon a képviselő-testület.  
A polgármestert helyettesítő személyről majd az alpolgármester megválasztása után dönt a képviselő-
testület.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
 176/2014.(X.20.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulási 
Tanácsába tagként Szél Józsefné polgármestert delegálja.  
 

Határidő:         folyamatos 
Felelős:            Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
 
 

10. Egyebek 
 
   
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy a vagyonnyilatkozatokról és az összeférhetetlenségről 
tájékoztassa a megjelenteket. 
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