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Szám: V/94-15/2017.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. június 23-án 7,45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi 
üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:   Szél Józsefné polgármester 
    Szabó Zoltán alpolgármester 
    Rába Ákos képviselő 
    Kern István képviselő 
         (4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
    Németh Melinda kirendeltség-vezető 
     
            
         (1 fő) 
 
Meghívott: 0 fő 
 
Lakossági érdeklődő: 0  fő  
 
 

 
I. 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Rába 
Ákos képviselő a mai 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 kiegészítéssel együtt. 

 
 
NAPIRENDI PONTOK: 

1. Döntés Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
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2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

3. Egyebek 
 

 
 

II. 
Napirendek tárgyalása: 

 

1. Döntés Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
2017. január 1-től a korábban társulási fenntartásban működő Kőszegi Szociális Gondozási Központ 
Kőszeg Város Önkormányzatának fenntartásába került. A legújabb döntések értelmében pedig a jelenleg 
Kőszeg Város és Térsége Társulása fenntartásában működő köznevelési intézmények, a Központi 
Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény, valamint az Újvárosi 
Óvoda 2017. szeptember 1-től ismételten Kőszeg Város Önkormányzatának fenntartásába kerül. Így a 
társulási megállapodás alapján már csak a központi orvosi ügyelet megszervezése maradt társulási feladat, a 
Társulás által kötött ezzel kapcsolatos szerződés is lejár 2017. december 31. napjával. Ezzel a társulási 
feladatellátás gyakorlatilag kiüresedett. A társulási formában ellátott feladatok finanszírozása az elmúlt 
években sokat változott, a társulási formában történő feladat-ellátás már nem jár anyagi előnnyel 
ellentétben azzal, hogy nagy adminisztrációs terhet ró a munkaszervezeti apparátusra. A Társulási Tanács 
ülésein ennek megfelelően már többször felvetődött, hogy Kőszeg Város és Térsége Tárulásának 
fenntartása jelenleg nem indokolt, ezért a Társulást célszerű 2017. december 31. napjával megszüntetni. 
Ennek a célnak megfelelően elkészítettük a határozati javaslatot, hogy a szükséges intézkedések, 
dokumentumok időben megindíthatóak legyenek, illetve elkészülhessenek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
62/2017.(VI.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Kőszeg Város és Térsége Társulása 2017. 
december 31. napjával történő megszüntetését. Egyidejűleg a képviselő-testület felkéri és felhatalmazza 
Szél Józsefné polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 
 

2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítása 
Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
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Szél Józsefné polgármester 
Átadja a szót Németh Melinda kirendeltség-vezetőnek a 2. napirendi pont elpterjesztéséhez. 

 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Asszony! 

2017. május 2-án kapta Kőszeg Város Önkormányzata a tájékoztatást, miszerint a TOP keretében 5 
darab pályázat nyert. Az elnyert pályázatok megvalósításához, illetve a kapcsolódó feladatok elvégzéséhez 
az szükséges, hogy a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát további 2 fővel határozott időre 
megemeljük. A fenti 5 projekt keretében összesen 22.250.000 Ft áll rendelkezésre projektmenedzsmentre, 
amelyet erre a célra fel tudunk használni, azzal, hogy fenti összeg csak köztisztviselő személyi bérére 
számolható el. A 2017. március 7-i ülésén fogadta el a Képviselő-testület az elnyert TOP-5.2.1 Helyi 
foglalkoztatási együttműködés összefüggésben a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalnál 1 fő 
köztisztviselő 4 évre szóló határozott idejű alkalmazását, a pályázat 4 órás bérének fedezetét tartalmazza. 
Ahogy akkor már tájékoztattuk a T. Képviselő-testületet, a másik 4 órai foglalkoztatásának kiadásai is 
ezekből a nyertes TOP-os projektekből elszámolhatóak lesznek.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
létszámának – határozott időre - 2 fővel történő megemeléséhez. A javaslat elfogadása esetén módosítani 
kell a Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról szóló Megállapodást is, melyben a létszám-változást 
át kell vezetnünk. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
63/2017.(VI.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 2017. június 1. napjától a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámának 2 fővel – legfeljebb 2019. december 31. napjáig határozott időre – 
történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható kerete terhére.  

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és a Kőszeg 
Város Önkormányzattal, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását 
jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert 
a megállapodás aláírására. 

Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 

3. Egyebek 
 

Települési Arculati Kézikönyv 

Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az építésszel beszélt a héten és elvállalná a települési arculati 
kézikönyv elkészítését. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága tájékoztatta a Jegyző Urat arról, 
hogy a településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó forrás biztosítását tartalamazó 
törvényjavaslatot 2017. június 15-én elfogadta az Országgyűlés. A 10 000 lakos alatti, 32 000 forint egy 
lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő önkormányzatok, így Velem is 1 millió forint támogatást kapnak 
a kézikönyv elkészítéséhez. A településképi rendeletet október 1-ig kell megalkotni és annak szakmai 
megalapozásaként a Településképi Arculati Kézikönyvet. 
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Kalauz Balázs képviselő 
Úgy gondolja, hogy két hónap alatt nem lehet ezt a kézikönyvet elkészíteni. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kéri a Képviselő-testületet, hogyha valakinek van valamilyen ötlete, az jelezze. Javasolja Godavszky Beáta 
építész megbízását a települési arculati kézikönyv elkészítésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
64/2017.(VI.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi 
rendelete elkészítésére, valamint a főépítészi tevékenység ellátására Godavszky Beáta okl. építészmérnököt 
bízza meg 785.000,- Ft +áfa áron. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

Nyári diákmunka program 

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nyári diákmunka programra Császár Martin jelentkezett. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
65/2017.(VI.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Nyári diákmunka” központi 
munkaerőpiaci programban Császár Martin György 2017. július 10 - 2017. augusztus 31. napig részt 
vegyen. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy a TOP pályázattal kapcsolatban Kőszegszerdahely község Önkormányzatát szükséges fel- 
hatalmazni, hogy a mérnöki tevékenységre vonatkozó ajánlattételi eljárást, majd a közbeszerzési szakértő 
kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárást teljes egészében lebonyolítsa. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
66/2017.(VI.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza (a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 projekt 
azonosítójú, Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése projekt című, IKT-2017-617-
11-00001167 iktatószámú támogatási szerződés alapján, melyben Velem községi Önkormányzat, mint 
konzorciumi tag szerepel Kőszegszerdahely község Önkormányzatát, mint konzorcium vezetőt, hogy a 
projekt előkészítése során a mérnöki tevékenységre vonatkozó ajánlattételi eljárást, majd a közbeszerzési 
szakértő kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárást teljes egészében lebonyolítsa. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   2018. június 30. 
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