
Szám: V/100-19/2015.      Készült: 2 példányban 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. szeptember 7-én 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 

Jelen vannak:   Szél Józsefné polgármester 
    Szabó Zoltán alpolgármester 
    Rába Ákos képviselő 
    Kalauz Balázs képviselő 
    Kern István képviselő 
         (5 fő) 

Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
            
         (3 fő) 

Meghívott: 0 fő 

Lakossági érdeklődő: 0  fő  

I. 
NAPIREND ELŐTT 

Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina 
pénzügyi és gazdálkodási ügyintézőt, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-testületi 
tagokat. 
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. 
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NAPIRENDI PONTOK: 

1. Az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

2. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

3. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

4. Hozzájárulás Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításához 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeletség-vezető  

5. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjhoz való csatlakozás 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

6.   Egyebek 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

1. Az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási ügyintézőnek. 
  
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Tisztelettel köszönti a képviselő-testületet.  
A kiküldött előterjesztésben az I. félévi módosítások kerültek átvezetésre. A kötelező módosításokat 
végezték el.  Technikai módosításokra is sor került. 
A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét növelik, a működési 
hiány nem változik. A központi bevételek közül a legjelentősebb a bérpolitikai intézkedések, a 
bérkompenzáció támogatása, mely 184 eFt. A további előirányzatok célhoz kötöttek, illetve az 
előirányzatot a ténylegesen megkapott támogatáshoz igazították. A központi előirányzatok változásait az 1. 
információs tábla tartalmazza.  
A központi támogatások közül 315 eFt felhasználása közvetlen az önkormányzatnál történik. A működési 
célú támogatások 12.137 eFt-tal csökkentek. A vis maior támogatások nem a működési célú 
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támogatásokhoz tartoznak, ezért 12.754 eFt-tal csökkentette a 2014. évi zárszámadások utáni többlet 
visszautalásokat és 617 eFt-tal növelte a támogatások összegét.  
A 2014. évi pénzmaradvány felhasználása az elfogadott zárszámadási rendelet szerint történt, 1.885 eFt-tal 
több a tervezettnél. A maradványból és a tartalékból 4 mFt a felhalmozási kiadásokra került 
átcsoportosításra a Velem Vid Kft. alapítására. A Kossuth u. 8. számú ingatlan villany mérőhely 
kialakítására 46 eFt került átcsoportosításra. A vis maior támogatások a felhalmozási célú támogatásokra 
kiadásai a dologi kiadásokról a felújításokra kerültek át. A dologi kiadások 15.388 eFt-tal csökkentek a 
felújítások 15.388 eFt-tal nőttek.  
Az önkormányzat előirányzat változásai 2.817 eFt-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.  
Várja a képviselők kérdéseit. 

Kern István képviselő 
Megkérdezi, hogy az utakkal kapcsolatos összegek már beérkeztek-e, gondol a vis maiorra. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Most az I. félévről tárgyalunk, a következő napirendi pontban fogják azt tárgyalni. 

Kern István képviselő 
Mit takar a postai közreműködés díja? 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A postabélyeg és egyéb küldemény költsége, gondol az adóértesítőkre és a gesztenyenapokkal kapcsolatos 
levelekre. 

Kern István képviselő 
Akkor magyarán a postázás költsége. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
megalkotta 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015.(IX. 8.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló  
1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

2. Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási ügyintézőnek. 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A 2015 év I. félévi költségvetés teljesítéséről tárgyalunk, itt már a beépített előirányzatok szerepelnek. A 
költségvetés számait százalékos kimutatásban szerepeltette. A bevételek alakulását a gesztenyenapok 
bevétele befolyásolja, itt még elmaradás látható.  A kiadási oldalon látható, hogy a kiadások már 80 %-ban 
megvalósultak az I. félévben. A dologi és személyi juttatásoknál látható, hogy időarányos teljesítést mutat. 

Kern István képviselő 
A Környezetvédelmi Alapítványnak kölcsönadott pénz, amit a pados pályázathoz adott az Önkormányzat, 
megérkezett-e az önkormányzat számlájára. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Ebben még akkor sem lenne látható, ha beérkezett volna. De egyébként még nem érkezett meg. 

Kalauz Balázs képviselő 
Megkérdezi, van-e valakinek tudomása arról, hogy az Alapítvány egyáltalán megkapta-e a pénzt? 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Erre csak Lányi úr, vagy Dr. Aradi Mária az alapítvány elnöke tudna felvilágosítást adni. 

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a kuratóriumi tagokat, hogy Lányi urat kérdezzék meg. 

Kalauz Balázs képviselő 
Már fel is írta, meg fogja kérdezni. 

Szél Józsefné polgármester 
Az alapítvány kuratóriumi tagok módosítása időben megtörtént, nem hiszi, hogy az gondot okozott volna 
az elszámolásnál. 

Kalauz Balázs képviselő 
A költségvetés elfogadásánál még nem volt jelen, ha jól látja, kiemelné, hogy a bevételeknél elmaradás 
látszik, de a kiadásoknál már elérték a 80 %-ot. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Így van, a kiadási oldalon van a tartalék. Ha a bevétel bejön, akkor lesz tartalék.  
Ami pénz eddig befolyt, az fedezte a kiadásokat. Egyenlőre nem lehet kötelezettséget vállalni, mert nincs 
rá anyagi fedezet. A kiadásokra elég az állami támogatás, lassan folydogálnak a gesztenyenapok közterület 
befizetései és a II. félévi adó. A vis maior támfal és út helyreállítás még az I. félévi teljesítésben nem 
látható, az majd a II. félévben fog szerepelni. 

Kalauz Balázs képviselő 
Szeretné megkérdezni, hogy a  szeszfőzde bérleti díj egész évre vonatkozik-e ? 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Igen, még nem folyt be. Ezért mondta, hogy csörgő forintja nincs az önkormányzatnak, de egyenlőre  
likviditási probléma nincs. A költségvetés szerint van pénze az önkormányzatnak, de nem tudnak miből 
kifizetni, amíg a bevételek be nem folynak. 

Kalauz Balázs képviselő 
Temető karbantartási munkára lát 100 eFt-ot, ügyvédi költségnél 360 eFt-ot ez, hogy van? 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Az önkormányzat úgy döntött, hogy havi 30 eFt + áfa összegen megbízási szerződést köt egy ügyvéddel, 
aki az önkormányzat peres ügyeit elvégzi. 

Kalauz Balázs képviselő 
Gondolja, hogy évente megújítható. 

Szél Józsefné polgármester 
Megbízási szerződést kötött az önkormányzat, bármikor vissza lehet vonni. 

Kalauz Balázs képviselő 
Mi van a temetővel? 

Szél Józsefné polgármester 
Szerinte a ravatal felújítása, de valószínű, hogy az előző éviben bent volt és az ideiből nem vették ki. 

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak az Önkormányzat gazdálkodásának 2015. I. félévi teljesítéséről. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

109/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. I. félévi  
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.  

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

3. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az önkormányzat 2001. évi rendelete a települési környezet védelméről és a kommunális rend egyes 
szabályairól felülvizsgálatra került és egy új rendelet tervezetet készítettek az avar és kerti hulladék 
égetésére. A képviselő-testület a szerda és szombati napot jelölte ki az avar és kerti hulladék égetésére, ez 
alapján készült el a rendelet tervezet, mely véleményeztetés céljából megküldésre került a Vas Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére. A válasz megérkezett, a 
rendelet tervezethez észrevételt nem tettek. 

Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a szerdai és szombati napot. 

  5



Szabó Zoltán alpolgármester 
Megkérdezi, ha valaki hétfőn éget, akkor mi történik? 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Katasztrófavédelem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a településeken csak a rendeletben megadott 
napokon égessen a lakosság, a többi napokon nem szabad. Ha valaki mégis éget, akkor számolhat 
büntetéssel. A rendeletben szereplő napokat be kell tartani. A szombati napot az üdülőtulajdonosok miatt 
is választottuk és még a szerdai napon is lehet égetni. Hirdetmény útján fogják tájékoztatni a lakosságot és 
a honlapra is felteszik. 

Kalauz Balázs képviselő 
Jobban jár a lakosság, ha minél előbb megalkotja a rendeletet az önkormányzat. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A rendelet október 1 naptól lesz hatályos. 

Kalauz Balázs képviselő 
Nem mindenki tudja, hogy mi a belterület és mi a külterület. Javasolja, hogy ne jogszabályi nyelven, hanem 
egyszerűen készítsék el a hirdetményt, hogy mindenki megértse. Térjenek ki arra, hogy mi a külterület, 
például a gesztenyés, és mi a lakott terület. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A külterületen való égetésre külön engedélyt kell kérni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól, melyért 
fizetni kell.  

Kalauz Balázs képviselő 
Ő csak azt kéri, hogy érthetően legyen kiírva, hogy mindenki megértse. 

Rába Ákos képviselő 
Javasolja, hogy minden ház postaládájába rakjanak a tájékoztatóból. Kérdezi, a csend rendelet 6 óráig szól, 
akkor nem kellene-e összhangba hozni az égetést. 

Németh Melinda kirendeletség-vezető 
Emlékezteti a képviselőket, hogy a zaj rendelet visszavonásra került, az már nincs érvényben. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
megalkotta 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015.(IX. 8.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelem helyi szabályairól 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

4. Hozzájárulás Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti 
ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014.(II.28.) önkormányzati 
rendeletének módosításához 
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Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeletség-vezető  

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodás módosítása szükséges az intézményi térítési 
díjak megállapításához. A társulási megállapodás tartalmazza, hogy a székhely település Kőszeg Város 
Önkormányzata alkothat rendeletet a gyermekétkeztetési formákról. Minden önkormányzatnak hozzá kell 
járulni. A rendelet tervezet tartalmazza az intézményi térítési díjak módosítását. 
Kéri a testület hozzájárulását a módosításhoz. 

Szél Józsefné polgármester 
Lakosságszám arányos, de hozzá kell járulni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal 
meghozta a következő határozatot. 

110/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kőszeg Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátási formákról és a  gyermekétkeztetésrő l 
szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletét módosítsa a Kőszeg  Város  és Térsége Társulása 
által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai  vonatkozásában. 

 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

5. A „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjhoz való csatlakozás 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Minden évben csatlakoztak, javasolja, hogy most is 
csatlakozzanak. 

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

111/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a BURSA H u n g a r i c a 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, és felhatalmazza a 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  folyamatos 

6.   Egyebek 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idei évben is lehetőség van az „Itthon vagy – Magyarország, 
szeretlek” programsorozatra pályázni. Ha az Önkormányzat benyújtja a pályázatot, akkor 195 eFt-ra 
jogosult. A rendezvény feltétele a közös tűzgyújtás, a helyszíneket a TV közvetíteni fogja. A pályázati 
kiírásban szereplő lógót kell elkészíteni. A rendezvényt szeptember 26-án kell megtartani.  
Rába Ákos képviselő úrral közösen fogják összeállítani a pályázatot, melyet ismertetni fog a  képviselőkkel.  
A képviselő-testületnek határozatot kell hozni, hogy Velem község részt kíván-e venni a rendezvény 
sorozatba.    

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

112/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete az „Itthon vagy – Magyarország,  
szeretlek” rendezvény sorozatra pályázatot nyújt be.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. 
  
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A Magyar Államkincstártól tájékoztató levél érkezett, hogy lehetőség van szociális célú tüzelőanyag 
támogatás igénylésére. Az igénylést az Ebr42 rendszeren kell rögzíteni.  Tájékoztatja a képviselő-testületet, 
hogy a pályázati kiírás szerint azok az önkormányzatok vehetnek részt a támogatásban akik az 5000 fő 
lakosságszámot nem érik el.  Az önkormányzat családonként 2 m3 tűzifára pályázhat, 1.000,- Ft/m3 +áfa 
önrész vállalásával, de megvan határozva, hogy  azok vehetnek részt a támogatásban akik lakásfenntartási 
támogatásban részesülnek. Velem vonatkozásában 2 család részesül lakásfenntartási támogatásban, ez azt 
jelenti, hogy 4 m3-t lehetne igényelni és 4.000,- Ft + áfa önrészt kellene vállalni. Kérdezi a képviselő-
testületet, hogy szeretnének-e támogatást igényelni. 

Kalauz Balázs képviselő 
Az a kérdés, hogy kinek adnák. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A pályázati kiírás szerint azok jogosultak rá, akik lakásfenntartási támogatásban részesülnek.  

Kalauz Balázs képviselő 
Szerinte ne igényeljék. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A pályázati kiírás szerint az önkormányzat szociális rendeletében szerepelni kell a települési támogatások 
címszó alatt a tüzelőanyag vásárlásnak, ha ez nem szerepel, akkor a rendeletet módosítani szükséges, de 
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egyenlőre csak azt kell eldönteni, hogy igénylik-e a támogatást. Tájékoztatásul elmondja, hogy a tűzifát a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt-től, vagy erdőgazdálkodótól lehet megvásárolni. 

Szél Józsefné polgármester 
Javasolja, hogy igényeljék a támogatást. 
  
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

113/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a belügyminiszter által meghirdetett a  
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi  
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag  
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerint pályázatot nyújt be 4 m3 erdei  
keménylombos tűzifára 4.000,- Ft + áfa önerő vállalásával.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására. 
  
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal  

Szél Józsefné polgármester 
Írt a Nyugat Rádió és küldött árajánlatot a gesztenyenapok reklámozására. 
Emlékezteti a képviselőket, hogy a gesztenyenapok rendezvényre közel 4 mFt-os pályázatot nyújtottak be, 
15-én eldől, hogy nyernek-e. Ha igen akkor kötelező lesz az összeg 15 %-át reklámra fordítani.  
Kérdezi a képviselőket, hogy mi legyen, kérjék, vagy ne. 

Rába Ákos képviselő 
Reklám kell. Véleménye szerint, ha 15-e után mondják be a rádióba, akkor az még jó.  

Kalauz Balázs képviselő 
Az osztrák újságba való hirdetés nem rossz, de a műsort véleménye szerint nem érdemes leírni, azt 
úgysem olvassák el. 

Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy hamarosan kész lesz a plakát a gesztenyenapokra. Az Írottkő 
Natúrparkból kapott egy e-mailt, hogy elviszik a szórólapot a mezőgazdasági kiállításra és ott szétosztják, 
de 20-ig ott kell lenni náluk a szórólapoknak. 

Szél Józsefné polgármester 
Egy Mosonmagyaróvári Ipartestülettől 50 fő nyugdíjas jönne a gesztenyenapokra és kedvezményt 
szeretnének kérni a belépőjegyre, ő  elmondta, hogy 700 Ft/fő a belépőjegy, de megígérte, hogy 
megkérdezi a képviselőket, hogy adnak-e kedvezményt.  

A képviselők nem támogatják a kedvezmény megadását. 

Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatni fogja őket a képviselő-testület álláspontjáról. 

Rába Ákos képviselő 
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Ha úgy gondolná a képviselő-testület, hogy ad kedvezményt, akkor kellett volna kedvezményes jegyet 
készíttetni.  

Kern István képviselő 
Esetleg jegyelővételre lehetne kedvezményt adni. 

Szél Józsefné polgármester 
Nem javasolja. Megjegyzi, ha fogyatékos gyerekekről lenne szó, az más lenne. 

A képviselő-testület álláspontja, hogy nem támogatják a kedvezményt. 

Rába Ákos képviselő 
A Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének a Képviselő-testület által  történő elfogadása nem 
történt meg A polgármester asszony kérte, hogy az ügyrend 2.9 pontját vegyék ki, melyben az szerepel,  
hogy a Felügyelő Bizottsági tagokat díjazás illeti meg. Beszélt Őri Jenőnével, aki azt mondta, hogy nem 
veszik ki, mert nincs jelentősége annak, hogy bent van. A Velem Vid Kft. mondhatja azt, hogy nem tud 
fizetni, vagy ha adna díjazást a Kft., akkor a Felügyelő Biztosság tagjai azt mondják, hogy nem fogadják el, 
magyarán lemondanak róla.  A Felügyelő Bizottság nem módosítja az ügyrendet, nem veszik ki a 2.9 
pontot. A Felügyelő Bizottság nem tud érdemi munkát végezni, mert nincs elfogadott ügyrendje.  

Szél Józsefné polgármester 
Miért van beleírva, hogy a felügyelő bizottsági tagokat díjazás illeti meg, nem érti, utána kell nézni, 
elkészült egy ügyrend egy sablon szöveggel, véleménye szerint ki lehet venni ezt a részt belőle.  

Kalauz Balázs képviselő 
Ezt a problémát már 2 hónapja hallotta, a polgármester asszony azt mondta, hogy utána fog nézni. 

Szél Józsefné polgármester  
Azért nem nézett utána, mert Rába Ákos azt mondta, hogy megkérdezi a Felügyelő Bizottsági tagokat. 

Rába Ákos képviselő 
Javasolja, hogy akkor szavazzon a képviselő-testület arról, hogy a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság 
ügyrendjét a képviselő-testület nem fogadja el. 

Rába Ákos képviselő 
Érintettséget jelent be, kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból kizárás kérdésében. 

Szél Józsefné polgármester 
Kéri, hogy a testület döntsön arról, hogy kizárja-e a képviselőt a szavazásból. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

 114/2015. (IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének  határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rába Ákos képviselő érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása 
ügyében úgy határoz, hogy a képviselőt a döntéshozatalból kizárja. 

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadásáról.  
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

115/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Vid Kft. Felügyelő Bizottság 
ügyrendjét nem fogadja el. 

Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 

Szél Józsefné polgármester 
Legyen bent az, hogy térítésmentesen végzi a munkát a felügyelő bizottság, akkor elfogadják.  

Rába Ákos képviselő 
Nem érti miért nem tud írni levelet a Kft. vezetője, hogy nem tud a felügyelő bizottsági tagoknak fizetni. 

Szél Józsefné polgármester 
És mire hivatkozzon, hogy nem tud fizetni, az nem igaz. 

Kalauz Balázs képviselő 
Még nem kapták meg a pénzügyi tervet sem, úgy látja ez az egész csak időhúzás. Mondja meg a 
polgármester asszony, hogy mi legyen az a határidő amire utána tud érdeklődni a Felügyelő Bizottság 
ügyrendjében szereplő 2.9 kifogásolt pontjára.  

Szél Józsefné polgármester 
2015. szeptember 20-ig megkérdezi. 

Kalauz Balázs képviselő 
Kéri, hogy jegyzőkönyvbe legyen rögzítve, hogy a polgármester asszony a Felügyelő Bizottság 
ügyrendjében szereplő 2.9 kifogásolt pontját megkérdezi 2015. szeptember 20-ig. 

Szabó Zoltán alpolgármester 
Itt farag Bálint József  fafaragó a faluba, mivel anyagilag nem tudják honorálni munkáját, ezért szeretné 
díszpolgári címre javasolni. Kérdezi a képviselőket, mit szólnak hozzá. Amit egy év alatt itt alkotott azzal 
csak vonzóbbá tette a falut.  

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az önkormányzatnak van ilyen rendelete, 1991. évi.  A kirendeltség-vezető ismertette a rendelet szövegét.  

Szél Józsefné polgármester 
A rendelet szövegét hallgatva összegzi, hogy a javaslatot írásban kell benyújtani. 

Kalauz Balázs képviselő 
Ha sokat dolgozik, akkor meg kell jutalmazni. Biztos meglehet találni a módját, de ha felolvassuk, hogy kik 
a jelenlegi díszpolgárok akkor el kell gondolkodni, hogy kit szoktak erre a címre javasolni. Az, hogy valaki 
sokat dolgozik azért nem szoktak díszpolgári címet adományozni. 

Szél Józsefné polgármester 
Amit a fafaragó végez az művészeti alkotás. 

Kalauz Balázs képviselő 
Ki határozta meg,hogy művészi? Van már művészeti kitüntetése? Valaki akkor művész, ha azt a művész 
társadalom elismeri. 
Ez a felvetés szerinte nagyon erős, túlzó.  
Amit most kifarag azzal semmi problémája nincs. A véleménye az, hogy fizessék meg neki a munkát. 
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Szél Józsefné polgármester 
Azt nem akarja, hogy fizessünk neki. 

Rába Ákos képviselő 
Tavaly is ingyen kapott helyet a gesztenyenapon, meg az idei évben is fog kapni, nem kell neki közterületet 
fizetni. Véleménye szerint sem éri el a díszpolgári címet.  

Kern István képviselő 
Velem díszpolgára, Habsburg Ottó és Seregély István. 

Kalauz Balázs képviselő 
Ha már a szobroknál tartunk, szeretné megkérdezni, ki határozza meg, hogy a fafaragó mit faragjon, hol 
van róla jegyzőkönyv, vagy annyit farag, amennyi fa van és amennyi ideje van? Szeretné megkérdezni, ha ő 
akar csináltatni egy szobrot akkor azt csak úgy kirakhatja? Van egy szobor, meg van még egy, kérdezi van-e 
művészeti koncepció. 

Szél Józsefné polgármester  
A millenniumi emlékparkban tönkre ment a kopjafa, először csak egy szobrot akartunk oda Szent István 
szobrát a kopjafa helyett. 

Kalauz Balázs képviselő 
Megkérdezi, ki az akartunk.  

Szél Józsefné polgármester 
Történelmileg Kern Istvánt szokta megkérdezni.  

Kalauz Balázs képviselő 
Akkor a Kern István akarta. 

Szél Józsefné polgármester 
A parkba illik Szent István és a családja. 

Kalauz Balázs képviselő 
De ő több szobrot is lát. Még egyszer megkérdezi van-e valami művészeti koncepció a falú díszítésére.  

Kern István képviselő 
Arról van szó, hogy a millenniumi parkban az államalapítás ezer éves évfordulójára lett állítva a kopjafa, 
igazából nem illik oda, inkább Erdélybe szoktak kopjafát állítani. A kopjafa tönkrement, itt jött az ötlet, 
hogy legyen a kopjafa helyett Szent István szobor, mikor elkészült a szobor szóba jött, hogy meg kellene 
faragni Szent István feleségét Boldog Gizellát, tovább beszélgettek mikor elkészült Gizella szobra, hogy jó 
lenne még ha Szent Imre herceg szobra is elkészülne. Így együtt lenne az egész család, egyébként 
elmondja, hogy ilyen az országban nincs, hogy a három szobor együtt van.  
Elmondja, hogy most készült Szűz Mária szobra. 

Kalauz Balázs képviselő 
Ezt ki döntötte el a fafaragó, vagy a képviselő-testület, úgy tudja, hogy egy csapat vagyunk, papíron 
legalábbis. 
Megjegyzi a Szűz Mária szoborral kapcsolatban, hogy ő még jogarral a kezében nem látta.  

Kern István képviselő 
Nem ő döntötte el, hogy mi legyen a kezébe, a fafaragó így faragta. 
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Kalauz Balázs képviselő 
Kérdezi ki döntötte el, a képviselő-testület rábólintása nélkül ezt a koncepciót. Elég sok vendéggel 
beszélget a faluban. Nagyon sok vendégnek a Novákfalva azért nem tetszik, mert giccsesnek tartják, túl 
sok a fa.  
Fél, ha túl sok lesz a szobor, elveszti a település a jellegzetességét.  
Szeretné megkérdezni, hogy hol lesz még szobor a faluban. 
A temetőben van egy szobor, az rendben van, a falu elején egy magán háznál vannak szobrok, ahhoz nincs 
közünk, az elmegy, jövünk feljebb a Gomba vendéglő előtt a híd mellett volt egy gesztenyeszedő néni, 
most oda került még egy bácsi, még az is elmegy. A millenniumi parkba, ahogy számolta három szobor 
lesz, aggálya, hogy giccses lesz a falu.  
Ismételten megjegyzi jogarral a kezében még nem látta Szűz Máriát. 

Szél Józsefné polgármester 
Szűz Mária szobrát majd a koronaőrző helyre fogják rakni, de nem csak ez az egy, hanem lesz még több is. 

Kern István képviselő 
Minden befolyásos emberrel beszélt, hogy jó lenne a Mária utat módosítani, de mivel azt nem lehet, egy 
letérő turista utat lehetne jelöltetni a turista térképen. Ki kell dolgozni a koncepciót és ki kell jelölni a 
helyet. 

Kalauz Balázs képviselő 
Javasolja a fafaragónak adjanak pénzt. 

Szél Józsefné polgármester 
A millenniumi emlékparkba kihelyezésre kerülő szoborcsaládról kellene szavazni. 

Kern István képviselő 
Nagyra értékeli a fafaragó munkáját, de elhamarkodottnak gondolja a díszpolgári cím adományázását. 
Évtizedes munkásság után szokták adni, nem egy év után, időnek kell eltelni a díszpolgári cím 
megítéléséhez. 

Kalauz Balázs képviselő 
Így van, Velem díszpolgára Seregély István püspök úr sokat tett a településért és a hegyaljáért, Habsburg 
Ottó ő inkább politikai indíttatás volt, de ilyenekbe ne menjünk bele. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
A rendezési tervben a településképi részt most fogadta el a képviselő-testület, abba kellett volna beletenni 
a szobrokat. 

Szél Józsefné polgármester 
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a Minisztériumtól kapott az önkormányzat 500.000,- Ft-ot a 
koronaőrző hely méltó kialakítására. Mindenki előtt ismert, hogy a koronaőrző hely területe magán 
tulajdonban van, mivel a minisztériumtól kapott támogatást telekvásárlásra nem lehet fordítani, ezért a 
lakosság anyagi támogatását kérte az önkormányzat, hogy meg tudják vásárolni a területet. Az ingatlan 
tulajdonosával már beszélt, ő  hajlandó eladni a területet, mely több helyrajzi számon van összesen 
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600.000,- Ft-ért. A lakossági felhívásra a Velemnek-Velemért számlára szépen érkeznek a befizetések, úgy 
gondolja, hogy a telek értéke már megvan.  
Kéri a képviselőket szavazzanak a terület megvásárlásáról. 

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

116/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Koronaőrző hely 
kialakításához Pontyos György 1/1 tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat megvásárolja: 
1. Velem 600 helyrajzi szám alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett, 158 m2 alapterületű, „Kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant 225.700,- Ft, azaz kettőszázhuszonötezer-hétszáz forint 
összegű vételáron, 
2. Velem 602 helyrajzi szám alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett 223 m2 alapterületű „Kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant 318.000,- Ft, azaz háromszáztizennyolcezer forint 
összegű vételáron, 
3. Velem 606 helyrajzi szám alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett, 32 m2 alapterületű „Kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant 46.600,- Ft, azaz negyvenhatezer-hatszáz forint összegű 
vételáron és a 
4. Velem 607 helyrajzi szám alatt az ingatlan nyilvántartásba felvett 7 m2 alapterületű „Kivett 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant 9.200,- Ft, azaz kilencezer-kettőszáz forint összegű 
vételáron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy még nyáron döntöttek a települési értéktár létrehozásáról, a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot meg kell alkotnia a bizottságnak. 

Szél Józsefné polgármester 
Szólni fog a tagoknak, hogy készítsék el. 

Kalauz Balázs képviselő 
Az elmúlt 20 év összes szerződését ismeri, ismerte a Velem Kossuth u. 8. szám alatti ingatlanra 
vonatkozóan, tudomása szerint nyilvános, nem titkos. Az önkormányzat leírta a szerződésbe, hogy például 
a telekkel mit lehet csinálni. Most tudomása szerint az ingatlanon karbantartási munkát kell végezni, 
azonban csak rombolást lát, m3 szám van ott föld és törmelék, a kerítésből kapu helyett vágtak ki. Az a 
kérdése, hogy van ez, ellenőrzés nélkül ezt meg lehet csinálni. Az ő idejében minden szigorúan le volt írva 
a szerződésbe. Valaki arra sétált és azt mondta, hogy ezt még a Kádár rendszerbe sem merték volna 
megcsinálni, mint ami most ott van az ingatlan területén. A fákat is mind kivágták, most a csupasz ház 
látszik. 
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Szél Józsefné polgármester 
A sövény alatt lévő fák elkorhadtak azok kerültek kivágásra és oldalt a tujasor, meg az alatta tönkrement 
rönkök. A villany bevezetésénél akadékba lévő fákon kívül más nem lett kivágva. Egyébként szakembertől 
kért véleményt, hogy melyik fát kell kivágni és csak azt vágták ki. 

Kalauz Balázs képviselő 
Nem érti, mert egy kertészmérnök azt mondta, hogy a borostyánt ki ne vágják. Kérdezi korlátlanul lehet-e 
ezt csinálni, van szerződés igen vagy nem. 

Szél Józsefné polgármester 
Nem korlátlanul és nem is lesz kivágva több fa.  

Kalauz Balázs képviselő 
Akkor kérdezi, hogy kaphat-e az üzemeltetési szerződésből, igen vagy nem. Az előbb azt mondta a 
polgármester asszony, hogy csak a felújításra van szerződés. Testületi határozat született arról, hogy 
üzemeltetési szerződést köt az önkormányzat a Velem Vid Kft.-vel, kérdezi a képviselők miért nem 
ismerik a szerződés tartalmát. 

Rába Ákos képviselő 
Arról szavazott a képviselő-testület, hogy felhatalmazzák a polgármestert a szerződés elkészítésére és 
aláírására, de valóban nem ismeri a szerződés szövegét. 

Szél Józsefné polgármester 
A képviselő-testület megismerheti a Kft. összes iratait.  

Kalauz Balázs képviselő 
Az üzemeltetési szerződést a képviselők nem ismerik. Azóta nem volt idő behozni az ülésre, elfogadásra, 
köszöni a választ és kéri, hogy ez rögzítésre kerüljön a jegyzőkönyvbe. 

Szél Józsefné polgármester 
Korábbi testületi határozat alapján készült a Velem Vid Kft-vel a szerződés. A Velem Vid Kft-vel kötött 
szerződéseket, a soron következő ülésre be fogják vinni. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Minden szerződést el kell fogadni a testületnek. Április 23-án döntött a testület az önkormányzat 
tulajdonát képező Multicar és a Velem, Kossuth u. 8. ingatlan térítésmentes használatba adásáról a Velem 
Vid Kft. részére. Felhatalmazta a testület a polgármestert a szerződés aláírására. A szerződések tartalmát a 
testületnek meg kell ismerni, ezért kell a testület elé terjeszteni.   

Kalauz Balázs képviselő 
Szeretné megkérdezni, mi van a gesztenyenapok helykiadásaival, milyen a telítettség, van-e már 80 % 
jelentkezés, tudhat-e róla a testület. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Nagyok sok érdeklődő van, a jelentkezések és határozatok száma 160 körül van és kb. 7 mFt díjbevételre 
lehet számítani, ha mindenki befizeti a díjat. 
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Szél Józsefné polgármester 
Körülbelül 10 db kérelem van nála helykijelölésre, már kevés hely van. Hamarosan le fogják zárni a 
jelentkezéseket. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy az előző ülésen a testület döntése alapján felvette a kapcsolatot a  
Groupama Biztosítóval a gesztenyenapok idejére vonatkozó felelősségbiztosítással kapcsolatban. Az 
árajánlat megérkezett 2015. október 9-én 8.00 órától 2015. 10. 12.-én 24.00 óráig a felelősségbiztosítás díja 
65 eFt. Az árajánlatot részletesen ismertette a képviselő-testülettel azzal kapcsolatban, hogy mire terjed ki 
a biztosítás.  

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak a kiegészítő felelősségbiztosításról. 

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

117/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Groupama Biztosító Zrt-vel a Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre 2015. október 9-én 8.00 órától 2015. október 12-én 24.00 óráig kiegészítő 
felelősségbiztosítást köt 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint összegen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak, hogy támogatják-e a szoborcsalád kihelyezését a Millenniumi 
emlékparkba. 

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

118/2015.(IX.07.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Velem 386 helyrajzi szám alatt lévő Millenniumi Emlékparkba Szent István, Boldog Gizella és 
Szent Imre herceg kifaragott faszobrának kihelyezését. 

Határidő:  értelem szerint 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
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