
Szám: V/74/2016.       Készült: 2 példányban 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. január 19-én 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

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

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

Tanácskozási joggal megjelentek:  
     
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
            
         (2 fő) 

        

I. 
NAPIREND ELŐTT 

Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, 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. 

NAPIRENDI PONTOK: 
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1.  Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

2. Cák község településrendezési tervének módosítása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

1.  Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
A Társulási Tanácsülésen mondta Kőszegdoroszló község polgármestere Joó Tamás, hogy 
hozzájárulásunkat kérik az óvodai beiratási körzet módosításához. A polgármester úr 2016. január 6-án 
érkezett levelében tájékoztatta arról Velem községi Önkormányzat képviselő-testületét, hogy nem kívánják 
igénybe venni a társulásban az óvodai szolgáltatást, mivel többször kifogásolták Bozsok és Velem 
óvodáinak magas fenntartási költségét és a normatív támogatás feletti hozzájárulás jelentős összegét. 
Kőszegdoroszló képviselő-testülete döntött arról, hogy  csatlakozni kívánnak a Lukácsházi 
Óvodafenntartó Társuláshoz. Ez azt jelenti, hogy Bozsoknak és Velemnek több hozzájárulást kellene 
fizetni. Jelenleg 5 település finanszírozza a bozsoki és velemi tagóvodát.  Bozsok községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete decemberben már tárgyalta és nem támogatta a Társulási megállapodás ezirányú 
módosítását. 
Várja a képviselők hozzászólását. 

Kern István képviselő 
Tudomása szerint Kőszegszerdahely is ki fog válni, mert a lukácsházi óvodába akarják vinni a gyerekeket, 
ugyanis Lukácsházán kevesebb hozzájárulást kell fizetni. 

Kalauz Balázs képviselő 
Ha már egy település nemet mondott úgy sincs lehetőség a társulási megállapodás módosítására. 

Szél Józsefné polgármester 
Most szembesült azzal, hogy ősszel Bozsokon is 13 gyerek lesz, ugyanúgy mint Velemben. Májusig 
dönteni kell arról, hogy a bozsoki vagy a velemi óvoda maradjon meg. A velemi óvoda alkalmas a 
kétcsoportos foglalkoztatásra, a bozsoki óvodát viszont bővíteni kellene. 

Kern István képviselő 
Javasolja, hogy sürgősen üljenek le a bozsoki képviselő-testülettel és beszéljék meg.  

Szél Józsefné polgármester 
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Javasolja a képviselőknek, hogy Velem is nemmel szavazzon, mivel a beíratási körzet módosítás hátrányos 
lehet a jövőben, óvodánk megtartása szempontjából.  

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

1/2016.(I.19.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja Kőszegdoroszló kilépését a 
Kőszeg Város és Térsége Társulásából, és a Társulási megállapodás módosításához nem járul 
hozzá. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 

  

2. Cák község településrendezési tervének módosítása 
 Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 
Cák Község Önkormányzata megküldte Cák község településrendezési tervének módosítását 
véleményezésre. 
  
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tavaly már megkereste Cák Község Önkormányzata az önkormányzatot és a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy észrevételt nem tesz, mivel a tervezett módosítás Velem közigazgatási területére nem terjed 
ki. A véleményezési eljárás az időközben lefolytatott egyeztetések alapján megismétlésre kerül, mivel a 
településszerkezeti terv és szabályozási tervi javaslat kismértékben, az egyeztetésben részt vettek igényei 
szerint változtak.  

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak. 

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

2/2016.(I.19.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
 Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Cák község településrendezési terv  
módosításával kapcsolatos eljárás során észrevételt nem tesz. A további eljárásban nem kíván  r é s z t 
venni, mivel a tervezett módosítások Velem közigazgatási területére nem hatnak. 
  
 Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
 Határidő:  azonnal 

Szél Józsefné polgármester 
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Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a soron következő nyilvános ülésre február 10-e környékén kerül 
sor, akkor tárgyalják a költségvetést. 
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