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Szám: V/74-28/2016.        Készült: 2 példányban 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. augusztus 16-án 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 

Rába Ákos képviselő 
         (5 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
     
            
         (1 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 
 

Szél Józsefné polgármester köszönti Németh Melinda kirendeltség-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 PONT: 
 

 
1. Velemi Gesztenyenapok rendezvény lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester  
 

 
II. 
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Napirendek tárgyalása: 
 

 
1. Velemi Gesztenyenapok rendezvény lebonyolításával kapcsolatos döntések meghozatala 

(szóban)  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester  

 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy pénteki rendkívüli testületi ülést követően hétfő délelőtt is összeült a képviselő-testület és 
megvitatták a Velem Vid Kft. ajánlatát a Velemi Gesztenyenapok rendezvény őrzési, beléptetési, 
parkoltatási feladatokkal, a parkoló kialakítással és kommunális feladatokkal kapcsolatosan. A 
megbeszélésen a Kft. ügyvezető igazgatója, Biró László is részt vett. A testület tegnap egyetértett az 
őrzéssel és parkoltatással, amit ma határozat formájában szükséges szentesíteni. A jövő évi gesztenyenapok 
parkoltatásának biztosítása érdekében az idei rendezvényt követően a földterület megmunkálásával 
foglalkozni kell.  
A testület olvasta gondolom a tűzvédelmi tervet is. Az őrző-védő cég várja az utasításokat írásban október 
8 előtt. Kérdezi a képviselők véleményét. 
 
 
Rába Ákos képviselő 
Elmondja, hogy tavaly sem volt problémája, tökéletesen lezajlott minden. A Velem Vid Kft. 385.000,- Ft 
+ áfa összegért alakította ki. Ezt az idei évben kerülni kell, gondol itt arra, hogy a közmunkás is besegített 
munkaidőben. A másik probléma a szemétszállítás volt, amely napközben rendben volt, viszont a záró 
takarítás elmaradt. Hónapokig nem volt az utcán takarítás. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Biró László nem tudta úgy felügyelni tavaly a szemétszedést, ahogyan kellett volna, mivel plusz 
parkolóhelyeket kellett bevonni a parkoltatáshoz. Le kell írni, hogy mit kifogásol a testület. 
 
 
Kern István képviselő 
A végtakarítással a Velem Vid Kft. volt megbízva?  
 

 

Rába Ákos képviselő  
Igen, ők voltak megbízva. 
 

 

Szél Józsefné polgármester 
Ezekre ügyelve kéri a képviselőket, hogy szavazzanak az őrzési, beléptetési és parkoltatási feladatokról. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
88/2016.(VIII.16.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8-9-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre az őrzési, beléptetési és parkoltatási feladatokra  a Velem Vid Kft. 
árajánlatát fogadja el 1.189.000,- Ft + áfa áron. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak, megbízzák-e a Velem Vid Kft.-t a parkoló kialakításával 523.500,- 
Ft + Áfa áron.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
 
89/2016.(VIII.16.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8 - 9 - én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre megbízza a Velem Vid Kft.-t a parkoló kialakítási feladatok ellátására 
523.500,- Ft + Áfa összegért.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő-testületet szavazzanak, megbízzák-e a Velem Vid Kft.-t a szemétszedéssel, 126.000,- Ft + 
Áfa áron.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
 
90/2016.(VIII.16.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. október 8 - 9 - én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre megbízza a Velem Vid Kft.-t kommunális feladatok ellátására 126.000,- Ft 
+ Áfa összegért.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megkérte Rába Ákos képviselőt, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos megállapodásokat intézze a 
megbeszéltek szerint. 
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