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Szám: V/74-27/2016.        Készült: 2 példányban 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. augusztus 12-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:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 
    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 osztályvezető helyettest, Jagodics Istvánné jegyzőkönyv-vezetőt és a képviselő-
testületi tagokat. Rába Ákos képviselő úr jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni. 
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. Velemi Gesztenyenapok rendezvény lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala 

(szóban)  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester  
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2. Könyvtárral kapcsolatos döntések meghozatala (szóban) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

3. Egyebek 
 
 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

1. Velemi Gesztenyenapok rendezvény lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala 
(szóban)  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester  

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Velem Vid Kft. megküldte a gesztenyenapok őrzési, beléptetési, parkoltatási és kommunális feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatát. Az ajánlat a képviselőknek a helyszínen kiosztásra került. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Magasnak találja az ajánlat összegét. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Mivel most a helyszínen kapta meg az ajánlatot, nemmel fog szavazni, mert nincs rá elegendő idő, hogy  át 
tudja nézni. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az ajánlat  276 eFt-tal több a tavalyihoz képest, mivel péntek délutánra plusz 76 óra járőr szolgálat került 
beépítésre. Egyébként a Katasztrófavédelem előírása alapján kell annyi fő és óra ami az ajánlatban szerepel. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Javasolja, hogy a Velem Vid Kft. vezetője legyen jelen egy majdnem 2,5 millió Ft-os bruttó ajánlat 
elfogadásánál, hogy a felmerülő kérdéseket fel tudják tenni. Véleménye szerint tavaly a szemétszedés nem 
volt jó.  
 
Kern István képviselő 
Támogatja, hogy a Kft. vezetőjével beszéljék át az ajánlatot. 
 
Kalauz Balázs képviselő  
Szintén támogatja. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felveszi a kapcsolatot a Velem Vid Kft. vezetőjével és egyeztetnek időpontot, melyről a képviselőket 
tájékoztatni fogja. 
Az egyeztetés után rendkívüli ülés keretében fognak dönteni a gesztenyenapok őrzési, beléptetési, 
parkoltatási és kommunális feladatok ellátására vonatkozó ajánlatról. 
 
 
Gesztenyenapok 

- Műsorterv elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A gesztenyenapok műsorterve elkészült, melyet a képviselők időben megkaptak.  



 

 

3 

Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Ő nem ért a művészeti dolgokhoz, de köszönetét fejezi ki annak aki összeállította a műsortervet. 
Elfogadja. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak a műsorterv elfogadásáról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
76/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9. gesztenyenapok  műsortervét 
elfogadja a melléklet szerinti tartalommal és szövegezéssel. 

  
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné polgármester  
 
Belépőjegy, leporelló és plakát árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A promóciós anyagokra megérkezett a Logomotív Kreatív Kft. ajánlata. A belépőjegyet 7,50 ft/db nettó 
áron tudják vállalni. A leporellóra két ajánlatot adtak 3000 db rendelése esetén 16,84 Ft/db, 5000 db 
rendelése esetén 13,58 Ft/db nettó ár. A plakát készítésére A/3-as méretre 50 db rendelése esetén 135,- 
Ft/db nettó, A/2 méretre 100 db rendelése esetén 335,- Ft/db nettó ár. 15 ezer db belépőjegyet szoktak 
rendelni plusz tiszteletjegyet. Augusztus végéig meg kell lenni a belépő jegyeknek, hogy a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatalnál be tudja mutatni, nehogy probléma legyen. Várja a képviselők hozzászólását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
77/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre  kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre  

a) belépőjegyek grafikai előkészítése:16.500 Ft+áfa, a belépőjegyek ára 7,50 Ft/db+Áfa 
b) leporelló grafika előkészítése: 24.500 Ft +Áfa,  a leporelló ára: 3000 db esetén 16,84 Ft/db + Áfa,  

5000 db esetén 13,58 Ft/db + Áfa  
c) a plakát grafikai előkészítése 20.000 Ft+Áfa  

A/3-as méretben 50 db plakát rendelése esetén: 135 Ft/db+Áfa 
A/2-es méretben 100 db plakát rendelése esetén: 335 Ft/db +Áfa 
összegű egységáron megrendeli a Logomotív Kreatív Kft.-től (9700 Szombathely, Puskás Tivadar 
u. 15.). A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné polgármester  
 
 
 
Mobil WC árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A mobil WC-re három árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Design Bau 2006 Kft. adta. 
A 10 db mobil WC és 2 db mozgáskorlátozott WC bérleti díja bruttó 247.650 Ft közbenső tisztítással 
együtt.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
 
 
 
78/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre 10 db mobil WC és 2 db mozgáskorlátozott WC biztosítására a  Design Bau 
2006 Kft. árajánlatát fogadja el 195.000,- Ft + áfa áron. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 
 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Tűzvédelmi és menekülési terv árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A tűzvédelmi, illetve menekülési terv elkészítéséről kellene szavazni. A tavalyi évben Kontics Sándor 
készítette, az idei évben is vállalja 80.000,- Ft összegért. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e az árajánlatot.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
79/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre a tűzvédelmi és menekülési terv elkészítésére beadott Kontics Sándor 
tűzoltó technikus 80.000,- Ft (áfa mentes) összegű árajánlatát fogadja el  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 
 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
Villamosítási munkálatok árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A villamosítási munkálatokra vonatkozó árajánlatok megérkeztek. 3 plusz lekötést kértünk a tavalyihoz 
képest. 
A legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Vill. Szer. Bt. adta. 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
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Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

 
80/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre  kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre a  villamosítási munkálatok elvégzésére a Vasi Vill. Szer. Bt. (9700 
Szombathely, Szabó M. u. 59.) 679.500,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 
 
Mentő  árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A rendezvény idejére, a mentő biztosítására 3 árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Pharmimpex 
Egészségügyi Kft. adta. Tavaly is ők voltak. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
81/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre  kerülő 
gesztenyenapok rendezvény egészségügyi ellátás biztosítására (1 db eset-kocsi) a PHARMIMPEX 
Egészségügyi KFT.  (6060 Tiszakécske  Dózsa Telep 71.) 98.550,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Színpad és hangosítás árajánlatának elfogadása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A fedett színpadra és hangosításra 3 árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Mistral 2001 Bt. adta. 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
82/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre a fedett színpad biztosítására és a hangosítási munkálatok elvégzésére a 
Mistral 2001 Bt. (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 10.) 359.000,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 
 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Faműves ajánlatának elfogadása 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A képviselők megkapták a faműves mesterség bemutatójára vonatkozó Németh Ármin árajánlatát.  
Várja a képviselők hozzászólását.  
 
A képviselők támogatják és jónak tartják a bemutatót.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
83/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre beadott faműves mesterség bemutatójára vonatkozó Németh Ármin  (8992 
Hagyárosbörönd, Fő u. 3.)  145.000,- Ft/nap + áfa összegű árajánlatát elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 
 

 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 
 

2. Könyvtárral kapcsolatos döntések meghozatala (szóban) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A könyvtárt fel kell újítani. A kályhát át kell rakatni, ki kell festetni, a lámpát is ki kell cserélni. Elképzelés 
volt, hogy az ajtót is kicserélik, de nem tudja a költségbe belefér-e. 
Kérdezi a pénzügyes kolléganőt, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre a felújításra.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
450.000,- Ft költség áll rendelkezésre a felújításra. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket szavazzanak, ha támogatják a könyvtár felújítását 450.000,- Ft értékben. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
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84/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy a Velem Rákóczi u. 18. szám alatt 
lévő Könyvtárt felújítja  450.000,- Ft értékben.  
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

3. Egyebek 
 

 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Megye pályázatot nyújt be a Hősök Kapuja felújítására. Plusz 
pont megszerzését jelentené, ha az Önkormányzat 100.000,- Ft önerőt biztosítana a pályázathoz. 
Kérdezi a képviselőket, hogy támogatják-e? 
 
Kalauz Balázs képviselő 
A táblákat is rendbe kellene hozni ami a Hősök Kapuján van elhelyezve. 
 
Kern István képviselő 
Igen újra kellene a szövegeket aranyozni. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes 
A költségvetés tartalék terhére a képviselő-testület hozhat határozatot. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
85/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az első világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz 100.000,- Ft önerőt 
biztosít a 2016. évi költségvetés tartalék terhére. 
  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Gördülő fejlesztési terv elfogadása 2017-2031 időszakra vonatkozóan 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. A VASIVÍZ ZRt., mint üzemeltető elkészítette az általa 
javasolt gördülő fejlesztési tervet a képviselő testületek elé terjesztés és jóváhagyás érdekében. A terv 
Hivatalhoz történő benyújtásáról a képviseletre jogosult Önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A 
VASIVÍZ ZRt. ugyanakkor – az eljárási díj csökkentése miatt – vállalja, hogy a testületek által elfogadott 
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terveket összegyűjti és együttesen nyújtja be a Hivatalhoz. tulajdonában lévő akár bel- akár külterületen 
található közterület használatának szabályait, másrészt bevételhez is juthat a használat ellenértékeként.  
Várja a képviselők hozzászólását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
86/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-
100607) által elkészített „Gördülő fejlesztési terv a 2017-2031 időszakra Felújítások és pótlások 
összefoglaló táblázata, valamint a Beruházások összefoglaló táblázata - Ivóvíz ágazat” című 
dokumentumokat a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot, hogy a gördülő fejlesztési tervet benyújtsa a Magyar Energetikai és Közmű 
Szabályozási Hivatalhoz és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Velem községi 
önkormányzatot. 

 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4  igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
87/2016.(VIII.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-
100607) által elkészített „Gördülő fejlesztési terv a 2017-2031 időszakra Felújítások és pótlások 
összefoglaló táblázata, valamint Beruházások összefoglaló táblázata - Szennyvíz ágazat” című 
dokumentumokat a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje 
Velem községi önkormányzatot. 

 

  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A soron következő nyilvános ülésen a költségvetés módosításáról és az adósságkonszolidációról fognak 
dönteni.  
 
Kern István képviselő 
A következő ülésen az utak állapotáról is kell beszélni. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Lehet róla beszélni, de a javításra nincs pénz. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A kátyúk javítására van pénz. Rendelünk kőzúzalékot.  
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