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Szám: V/74-23/2016.        Készült: 2 példányban 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. június 29-én 8,00 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 
         (4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Dr. Zalán Gábor jegyző 
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 
    Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezető 
            
         (4 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 
 

Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, Jagodics Istvánné 
jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. Rába Ákos képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud 
jelen lenni. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 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 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
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2. Kőszegszerdahely község Önkormányzata rendezési terv módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 

3. Egyebek  
 

 
II. 

Napirendek tárgyalása: 
 

 
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a 
hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítása 
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 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 
19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges.  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
területén az Európai Unió által előírt hasznosítási kötelezettségek teljesítése érdekében el kell különíteni az  
önkormányzati és az állami hatásköröket. A hatáskörök elkülönítése alapján az önkormányzatok továbbra 
is rendelkeznek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott hatáskörrel, 
valamint az állami feladatok is meghatározásra kerülnek.  Az állami feladatok ellátására az állam gazdasági 
társaságot alapított, amelyen keresztül biztosítottá válik az Európai Unió által meghatározott  
kötelezettségek teljesítése.  Állami hulladékgazdálkodási feladat többek között beszedni a közszolgáltatási 
díjat és kifizetni a közszolgáltatóknak a szolgáltatási díjat, valamint kezelni a közszolgáltatás keretében 
keletkező kintlévőségeket.  E feladatokat az erre a célra létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi.  
A hatályos rendelet alapján az Önkormányzat 2015. január 01. napjától 2018. június 30. napjáig 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális 
szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, melyet 2016. június 30-ig módosítani szükséges. 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a települési önkormányzat 
környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak 
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre meg kell küldeni.  A 
környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési 
önkormányzatot. 
A rendelet módosításához és a szerződés módosításához szeretné kérni a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak a rendelet módosításáról. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal megalkotta 
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelete 

a  települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 

19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket, szavazzanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
67/2016.(VI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális 
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhely: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.) 2014. december 29. kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított közszolgáltatási szerződés megkötésére és  
aláírására.  

 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 
 
 

2. Kőszegszerdahely község Önkormányzata rendezési terv módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
68/2016.(VI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszegszerdahely Község Önkormányzata 
településrendezési tervének egyszerűsített eljárás keretein belüli módosításával kapcsolatban észrevételt 
nem tesz. 

  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
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3. Egyebek  
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy a közétkeztetés kikerült Kőszeg Város és Térsége Társulás társulási megállapodásának 
feladatai közül 2017. január 1. naptól. Ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az 
intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg. Ezért Velem községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete májusban megalkotta a gyermekétkeztetésről szóló rendeletét. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy Bozsok önkormányzat Képviselő-testületének és Kőszegszerdahely község 
Önkormányzata Képviselő testületének a gyermekétkeztetésről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotásához, valamint Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyermekjóléti ellátási 
formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához 
hozzájárulni szíveskedjenek. 

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

 
69/2016.(VI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekétkeztetésről szóló 
önkormányzati rendeletet Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkossa a melléklet 
szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
70/2016.(VI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekétkeztetésről szóló 
önkormányzati rendeletet Kőszegszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkossa a 
melléklet szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
71/2016.(VI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekjóléti ellátási 
formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet Kőszeg Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítsa a melléklet szerinti tartalommal. 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal  
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Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselőket, hogy meghirdessék-e a kommunális dolgozói állást. Úgy volt, hogy a Munkaügyi 
Központ által július 1-től, még egy közcélú foglalkoztatottat igénybe tudnak venni, de még nincs tisztázva 
a kiközvetítése. 
Eddig a kommunális dolgozó 8 órában volt alkalmazva. Érdeklődött a szomszédos önkormányzatoknál, 
van ahol 6 órában foglalkoztatják a dolgozót. 
Kérdezi a pénzügyes kolléganőt, milyen bér illetné meg a kommunális dolgozót? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
A szakmai minimálbér bruttó 129.000,- Ft. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi, mi szerepeljen a kiírásban?  
 
 
Kern István képviselő 
Jobbnak tartaná, ha a Velem Vid Kft. venne fel embert, mert nincs folyamatos munka. 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Ha a képviselő-testület meg akarja hirdetni a kommunális dolgozói állást, akkor a következő ülésre 
elkészíti az előterjesztést, melyre július közepén kerül sor. Kéri a képviselőket, vitassák meg, hogy milyen 
feltételekkel kívánják kiírni a pályázatot.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Reméli addig meg lesz a népszavazás időpontja, és akkor már tudnak dönteni a gesztenyenapokkal 
kapcsolatban is. 
 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Valamit tenni kell, mert a fű nő. 
 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Felveti, hogy vegyék fel Császár Martint, akit egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmaz az Önkormányzat.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ő gyakorlaton van, nem tudjuk felvenni, néha 4-4 órában tud csak munkát vállalni. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2016. június 8-án megtartott közmeghallgatáson elhangzott 
Savanyó András kérdésére, elküldésre került a válasz. Savanyó András a levélre válaszolt június 28-án, 
melyet átad a képviselőknek.  
 
Kern István képviselő 
Megjegyzi, kicsit szűkszavú válaszok szerepeltek a feltett kérdésekre.  
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Felhívja a polgármester asszony figyelmét arra, hogy Savanyó András közérdekű megkeresésére válaszolni 
kell.  
 
 

/Savanyó Andrásnak küldött levél és az arra érkezett válasz, a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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(Kalauz Balázs képviselő 8,30 órakor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 3 fő) 

 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Korlátozva van az egyszerűsített foglalkoztatás kerete. Folyamatos alkalmi munkával nem lehet megoldani 
a közalkalmazotti munkakörbe tartozó feladatokat. Muszáj pályázatot kiírni az önkormányzatnak, vagy 
akár a Velem Vid Kft-nek.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Mi legyen a pályázati kiírásban, kisgépkezelői végzettséget beleírjuk-e? 
 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Nem kellene feltételt bele írni, mert akkor nem lesz jelentkező. Ha már lesz jelentkező, majd elküldjük 
kisgépkezelői tanfolyamra. 
 
 
Kern István képviselő 
Biztos, hogy a Kft-vel vetetné fel. 
 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet a szeszfőzde ügyében. Kiszámlázásra került a bérleti díj áfa 
összege, melyet a bérlő kifogásolt és nem fizetett meg. Megkeresték a Fogyasztóvédelmi Hatóságot, hogy 
jogos-e az áfa összegének átterhelése a bérlővel szemben. Két megoldás van, vagy perre megy az 
Önkormányzat a bérlővel szemben, aminek nem tudni mikor lesz vége, vagy eláll az áfa összegének 
bevételétől. Véleménye szerint a pénzügyes kolléganő helyesen járt el, hogy lerontotta a régi számlákat, és 
újat állította ki. A bérlő minden tartozását rendezte a vízdíjat is. A mai napon a bérlőnek fennálló tartozása 
nincs.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az ügyvédnőt erről tájékoztatni kell. Az eredeti bérleti szerződésben az szerepel, hogy június 20. a 
második negyedévben a fizetési határidő, azt szeretné kérni, hogy a jövőben a bérleti díjra vonatkozó 
számlát időben küldjék ki a bérlőnek, hogy meglegyen a 15 nap a befizetésre. 
Egy kérése van, hogy havonta küldjék meg a vízdíjat. 
 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
Kérdezi, miért nem írathatja át a bérlő a nevére a vízdíjszerződést. Most már nincs tartozása. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Célszerűbb, ha a bérlő fizeti az összes közüzemi díjat és nem az Önkormányzat. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Levelet fogunk írni a bérlőnek, melyben kérjük, hogy 30 napon belül az összes közüzemi díjat írassa át a 
saját nevére és a szükséges adatokat csatolja be (óra gyári számát, óra állását). 
A bérleti szerződést is módosítani kellene, mert már sok olyan szerepel a szerződésben, amit ki kellene 
venni. Az ügyvédek közel 10 pontot soroltak fel, amiket módosítani kellene a szerződésben. 
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