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Szám: V/94-13/2017.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. május 30-án 8,00 órai kezdettel megtartott testületi 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 
    Molnár Emma jegyzőkönyv-vezető 
     
            
         (2 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 

 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti a hivatal dolgozóit 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.   
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A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 

 
 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati 
rendeletének módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető h. 
 

2. A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) 
megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető h. 
 

3. A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
4. Jelentés a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló döntés 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

6. Egyebek 
 

 
 
 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 
 

 
1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.16.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
h. 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettest, hogy terjessze elő az 1. 
napirendi pontot.  
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 
Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a képviselő-testületnek negyedévente, legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejééig az ötödik hónap utolsó napjáig kell megalkotnia a 
negyedik negyedév rendelet-módosítását. Ezt terjesztem a képviselő-testület elé. A rendelet-módosításra 
azért volt szükség, mert történtek olyan előirányzat változások az önkormányzatnál, amelyet egyrészt 
központi támogatások emelkedése miatt kellett végrehajtani, valamint az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települések támogatására elnyert 6,5 millió Ft-os pályázat, a bérkompenzáció, illetve az 
önkormányzat a szociális tűzifa pályázat miatt.  
      
Szél Józsefné polgármester 
Köszöni szépen. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta:   

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

 

 
2. A 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) 

megalkotása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető h. 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Szél Józsefné polgármester 
A második napirendi pont előadója Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
helyettes. Átadja a szót a napirend ismertetéséhez.  

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 
Az államháztartásról szóló törvény értelmében a képviselő-testületnek az ötödik hónap utolsó napjáig kell 
megalkotnia az önkormányzatoknak az elmúlt évi költségvetési beszámolójáról szóló rendeletet. Az 
önkormányzat gazdálkodásáról csak pozitívumokat tudok elmondani, mert a számok is ezt mutatják. Az 
ebben megállapított pénzmaradványunk kicsit több, mint amit a 2017-es költségvetésünkben tervezettként 
beállítottunk, itt a többlet pénzmaradványról kell rendelkeznünk. Különösebb kiegészítést nem kíván 
tenni, kérdés esetén rendelkezésre áll. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta:   

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete  

a 2016. évi költségvetés teljesítéséről 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 
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3. A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli 
engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Szél Józsefné polgármester 
A harmadik napirendi pont előadója Németh Melinda kirendeltség-vezető. Átadja a szót a napirend 
ismertetéséhez.  

 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Vas Megyei Kormányhivatal által lefolytatott célellenőrzés alapján, továbbá tekintettel arra, hogy a 
rendelet megalkotására felhatalmazó rendelkezés megváltozott, szükségessé vált Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének felülvizsgálata. A célellenőrzés 
szempontjait figyelembe véve, a rendelet megalkotására felhatalmazást adó törvény megjelölése, valamint a 
rendelet szerkezeti-logikai felépítése változott meg, a szabályozás tartalmi, lényegi változtatást nem 
tartalmaz. A rendeletben az eddigi szabályozáshoz képest a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli 
engedélyezéséhez feltételként lett előírva, hogy a házasságkötés méltó keretei adottak legyenek, illetve 
ennek tartalma került meghatározásra. Egyben a pároknak a hivatali helyiségen kívüli helyszínen a 
házasságkötéshez szükséges feltételek biztosításával kapcsolatos kötelezettségei kerültek részletesebben 
megfogalmazásra, valamint az időközben bekövetkezett jogszabály-változások kerültek átvezetésre. A Vas 
Megyei Kormányhivatal a rendelet elfogadásának határidejét legkésőbb 2017. május 31. napjában határozta 
meg. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal megalkotta:   

 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés létesítése esetén fizetendő díj mértékéről 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
 

4. Jelentés a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető h. 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

Szél Józsefné polgármester 
A negyedik napirendi pont előadója Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
helyettes. Átadja a szót a napirend ismertetéséhez.  
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h. 
Szintén egy kötelező feladatról beszélünk. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (3) bekezdése szerint: „A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső 
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását” – illetve a (4) bekezdése kimondja „A jegyző köteles 
gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter 
által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.  
 
Az önkormányzat belső ellenőrzési vezetője elkészítette a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, amelyet az önkormányzat képviselő testülete elfogadott. A 2016. 

évi éves ellenőrzési terv az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szervekre vonatkozóan összesen 10 ellenőrzési programot tartalmazott, melyek megvalósultak. Soron 

kívüli – terven felüli - ellenőrzésre nem került sor. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészültek, azok egy-egy 

példánya a Közös Önkormányzati Hivatal iktatott dokumentumai között megtalálhatók. Az ellenőrzések 

során az ellenőrzöttekkel a kapcsolattartás probléma-mentes volt. Az ellenőrzési tevékenység, az ellenőri 

jogosultságok gyakorlásának akadályoztatására nem került sor. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
53/2017.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló 
jelentést jóváhagyja. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló döntés 
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

 
Szél Józsefné polgármester 
Az ötödik napirendi pont előadója Németh Melinda kirendeltség-vezető. Átadja a szót a napirend 
ismertetéséhez.  

 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 28-án elfogadta az öt évre szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP). A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, 
lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák 
komplex kezelése érdekében intézkedési terv készült. A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell 
tekinteni. A HEP áttekintését követően az önkormányzat dönt a felülvizsgálatról. A HEP ebben az évben 
esedékes áttekintését megelőzte már 2015. évben egy felülvizsgálat és a HEP módosítás is. A felülvizsgálat 
során a helyzetelemzésben számos kiegészítés, pontosítás, illetve módosítás történt.  
A HEP módosítására az Önkormányzat terveinek megvalósítása érdekében változatlanul van lehetőség 
időközben is. Kiemelendő, hogy a jelenleg aktuális, már felülvizsgált és módosított HEP-et öt évre, 2018-
ig fogadta el Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete. A megfogalmazott intézkedések, 
tevékenységek és határidők is ennek függvényében kerültek meghatározásra.2018. évben az Ebktv. alapján 
mindenképpen új programot kell készíteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
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54/2017.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (2013-2018.) áttekintette és azt változatlan formában elfogadja. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

6. Egyebek 

 

Ilon Gábor könyvének megrendelése 

Szél Józsefné polgármester 
Tavaly is megkeresett Ilon Gábor a könyvkiadása kapcsán és az idei évben is. Tavalyi évben megjelent 
Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönye. Kőszeg és Kőszegi Város Múzeum is támogatta a 
könyv megjelenését. 

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

 
55/2017.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Pannon Kulturális Örökség Egyesület 
(9730 Kőszeg, Várkör 18.) Kőszeghegyalja régészeti örökségének olvasókönyvének 2. kiadását 30 
példányban 100.000,- Ft azaz egyszázezer forint értékben.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
„Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt 
jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények kulturális (programsorozatok/fesztiválok) 
megvalósításának támogatása” című pályázat benyújtásának támogatása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is pályázatot tudunk benyújtani a Velemi Gesztenyenapok 
rendezvény támogatására. 10%-os önerő biztosítása szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
a pályázat benyújtását támogassa. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

56/2017.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a Nemzeti Kulturális Turisztikai 

Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Magyar Turisztikai Ügynökség és az NKA felett rendelkező 
miniszter együttműködési megállapodása alapján a nemzetközi és/vagy országos turisztikai 
vonzerővel bíró kulturális, gasztronómiai rendezvények kulturális programjainak 
(programsorozatok/fesztiválok) támogatás keretében 777107/19 altéma kódszámú 
„Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt 
jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények kulturális (programsorozatok/fesztiválok) 
megvalósításának támogatása” című pályázat benyújtását. 
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2. A Képviselő-testület támogatja a 2017. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velem 
Gesztenyenapokkal kapcsolatos pályázat benyújtását. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a pályázatban előírt saját forrás rendelkezésre áll.  
4. A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10%-os önerőt az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének terhére biztosítja.  
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére a szükséges 

szerződések és a pályázat benyújtására. 

 
  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
  
Mentőállomás támogatása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Kőszeg Mentőállomás  mentőautóinak felszereltsége ügyében kérik az Önkormányzat segítségét, hogy 
minél előbb a betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket. 
 - Medenceöv 
- Ambu Twin pumpa 
- Felnőtt lélegeztető ballon 
- Gyermek lélegeztető pumpa 
- Motoros szívó-LSU 
 Az eszközök értéke megközelítőleg 800 000-ft. Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér 
biztosítása. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány  feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök 
megvásárlása. Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek 
eredményeként  Kőszeg Mentőállomás  mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik 
lehetővé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
57/2017.(V.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány 
Közhasznú Szervezetet (1182 Budapest, Királyhágó u. 70) mentéstechnikai eszközök vásárlása céljából 
50.000,- Ft-tal, azaz ötvenezer forinttal a tartalék terhére.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
Irottkő Natúrparkért Egyesület támogatása 

 
Szél Józsefné polgármester 
Az Irottkő Natúrparkért Egyesület február 17-én tartotta a közgyűlését. 2016 évben a tagdíj 160 Ft/fő + 
5% IFA kiegészítést tartalmazott. Velem a település létszáma után a 160 Ft/fő tagdíjat, azaz 138.370,- Ft-
ot fizetett. A 2017 évre az Irottkő Natúrparkért Egyesület a tagdíjat 180 Ft/fő az IFA kiegészítést 10%-ra 
kívánja emelni. Ez Velem vonatkozásában 174.940,- Ft hozzájárulást jelentene.   
Javasolja, hogy maradjanak az eredeti 14/2017.(II.13.) döntésnél, hogy 2017. évben is 140 ezer forinttal 
támogatja az önkormányzatunk az egyesületet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
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58/2017. (V.30.) Velem  községi Önkományzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2017.(II.13.) határozatát visszavonja. 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
59/2017. (V.30.) Velem  községi Önkományzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Irottkő Natúrparkért Egyesület részére fizetendő 
2017. évi tagdíjat a 2017. évi költségvetésében 174.940,- Ft-tal biztosítja. 
 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Pad vásárlása 
  
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy 2 darab pad megvásárlását tervezik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

60/2017.(V.30) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 2 darab pad vásárlásával 180.000,- Ft, azaz 
száznyolcvanezer forint értékben a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése kerete terhére. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Sulter féle vízimalom 

Szél Józsefné polgármester 
A malom jelenleg magánkézben van. Kátai Gyula felajánlja, hogy a malomkereket megcsinálja. Az 
önkormányzatnak vissza kellene kérnie, hiszen ez az egyedüli műemlékünk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 
61/2017.(V.30) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sulter féle műemlék vízimalmot (054/2,4,5 hrsz.) az 
Önkormányzat tulajdonába, vagy vagyonkezelésébe kívánja venni működtetés céljából.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üggyel kapcsolatos lépések megtételére. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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