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Szám: V/94-25/2017.        Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. november 28-án 7,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 

   Velem, Rákóczi u. 73. 

Jelen vannak:  Szél Józsefné    polgármester 

   Szabó Zoltán   alpolgármester 

   Kalauz Balázs   képviselő 

Rába Ákos   képviselő 

Kern István   képviselő 

           (5 fő) 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

   Dr. Zalán Gábor  jegyző 

Németh Melinda  kirendeltség-vezető 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető  

 (3 fő) 

Meghívott:  0 fő 

Lakossági érdeklődő:  0 fő  

I. 

NAPIREND ELŐTT 

Szél Józsefné polgármester szeretettel köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, 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 képviselő-testületet, hogy 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 

2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
Előterjesztő: Szél Józsefné 
 

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Előterjesztő: Dr Zalán Gábor jegyző 
 

4. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról, a 2017. évi 
helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről (az anyagot 
később küldjük) 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

5. A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
 

6. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 11/2017. (IX. 21.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

7. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsának megszüntetésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala 
(az anyagot később küldjük)   

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

9. A Szeszfőzde vízjogi engedélyének megújítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

10. Döntés a hó eltakarítási és síkosság elleni védekezésről 
Előterjesztő: szél Józsefné polgármester 
 

11. Egyebek 
 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezetőnek, hogy terjessze elő az 1. napirendi pontot a testület elé. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt képviselő-testület! 
Több olyan kötelezettségünknek teszünk eleget, hogy a III. negyedévi költségvetés módosítást 

beterjesztjük a képviselő-testület elé. A változások kerültek átvezetésre központosított előirányzatokból, a 

képviselő-testület korábbi döntéseivel kapcsolatosan. Illetve a pályázaton nyertünk, azzal kapcsolatos 

változások. Az előterjesztésben azt hiszem részletesen kitértem a módosításnak a lényegére. A 

mellékletekben is, különösen az információs táblában látható, hogy milyen jellegű átcsoportosítások 

történtek. Ha kérdésetek van, akkor szívesen állok a rendelkezésetekre. Köszönöm szépen. 

 

Kalauz Balázs képviselő 

Nekem az lenne a kérdésem, hogy magának a Kossuth u. 8-nak a beruházási költségeit, amit beruházásnak 

szavaztunk meg és azzal egyenlőre mivel megszavaztuk semmi probléma, miért került át felújításira? 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tervezési hiba. Tehát a beruházás és a tervezés fogalom eltérő, olyan dolgok kerültek a Kossuth utcába 

elkészítésre, ami felújítás kategóriába került, nem beruházásba. 

 

Kalauz Balázs képviselő 

Ha egy teljes épületnek az összes nyílászáróját kicseréltetjük az a felújításba kerül? 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Igen, az akkor is az épület felújítása. Akár nyílászáró csere, akár egy burkolat csere, az akkor is felújítás. 

Tehát nem plusz fal, nem plusz nyílászáró beépítésére került sor.  

 

Rába Ákos képviselő 

Az nem értéknövelő beruházás. 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Ugyanúgy az épület értékét növeli, csak felújításra tesszük. 

 

Szél Józsefné polgármester 

Van még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy elfogadjátok-e az 1. napirendi pontot? 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 

1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 
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2. Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezetőnek, hogy terjessze elő az 2. napirendi pontot a testület elé. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt képviselő-testület! 

Itt a III. negyedévi beszámolóba az első 9 hónapban történt teljesítéseket, mind bevételi, mind kiadási 

oldalon mutatjuk be a képviselő-testületnek. A módosított előirányzatoknál az előbb beterjesztett 

számokhoz viszonyítjuk a teljesítéseket. Százalékos arányban látható, hogy milyen teljesítései voltak az 

önkormányzatnak. A felhalmozási kiadásoknál van elmaradás, mert megkapta az önkormányzat a Top 

csapadékvíz elvezetési projekt támogatását a megyétől, ami több,  50 millió forint a csatorna csapadékvíz 

elvezetési rendszere. Ennek ellenére még nem kezdődött el a beruházási része, ezért itt hatalmas elmaradás 

van a tervezett számokhoz képest. Százalékos arányban az egyes mellékleten kimutatható a bevételek és a 

kiadásoknak az alakulása. A bevételek kellő fedezetet nyújtanak a kiadásokra, úgyhogy nagy problémát 

nem látok az önkormányzat működésében, de ha kérdésetek van, szívesen állok a rendelkezésetekre. 

Köszönöm. 

 

Rába Ákos képviselő 

Az lehet, hogy nem is ide tartozik, de a pályázatról tudunk-e valamit? 

 

Szél Józsefné polgármester 

Már tervezik. Meg egyeztetnek a vízüggyel, 3 féle engedély kell. 

 

Szabó Zoltán alpolgármester 

Az nincsen megszabva, hogy ezt a 3 és fél milliót meddig kell elkölteni? 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Nincs. Ezt képviselő-testület határozta el. Ha nem lesz felhasználva az előirányzat, akkor nem lesz. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

97/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. III. névi gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját elfogadja.  

 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
 

 

3. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2018. évi 
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Minden évben a képviselő-testület elé kerül, mind a 3 képviselő-testület elé, hiszen 3 

önkormányzat tartja fent és amióta megváltozott a központi jogszabály azóta évente kell megszavazni. 

Egységesen most már évek óta 20 %-ot jelent mind a középfokú, mind a felsőfokú dolgozóknak. Én arra 

kérném a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa. Kőszeg támogatja, nyilvánvalóan, ha nem 

lesz egységes a rendelet elfogadása, akkor nem, de 10 éve nem történt az önkormányzati szektorba 

béremelés. Tehát az illetményalap 38.650-ről 42.500-ra emelkedne, amit szintén évente kell elfogadni, tehát 

ez nem egy automatikus, hogy innentől ennyi lesz a bér, ugyanis erre központi fedezet nem áll 

rendelkezésre, csak a helyi bevételek terhére lehet megtenni. Ennek ellenére azt kérték, hogy terjesszem elő 

ezt a rendeletet, ennek a 2018-as évre a fedezete biztosított. Kérném ennek a rendeletnek a támogatását. 

Köszönöm. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 
a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészítésének 

megállapításáról 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
 

4. Beszámoló a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról, a 2017. évi 
helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Elég friss még az előterjesztés, tegnap este készült el. Én azt gondolom, hogy elég 
részletes és mindenre kiterjed. Tulajdonképpen a kirendeltség munkáját mutatja be, az itt ellátott 
feladatokat a közfoglalkoztatás, a kereskedelmi, hagyatéki ügyintézésen, a helyi adókig, a kötelező, önként 
vállalt feladatokig, illetőleg azt az ügyirat forgalmat, amit a kirendeltség bonyolít. Összehasonlításként lehet 
látni a két önkormányzat testületi üléseinek a számát. Ezek azt gondolom, hogy a mai napig fej-fej mellett 
haladnak, összesen 24 testületi ülést vezényelt le a kirendeltség. Velemnél 95, Bozsoknál 64 határozat 
született és összesen 26 rendelet került eddig megalkotásra. Itt többé-kevésbé bemutattuk azokat az 
önkormányzat pályázatait, amiben részt vesznek, feltüntetve az összegeket. Azt gondolom, hogy most, 
hogy az Ildikó is visszajött, még csak 6 órába, de 3 felsőfokú végzettel a szakmai munka is biztosított. 
Nyilvánvalóan jövőre hatalmas teher hárul az önkormányzatokra, ez az ASP rendszernek a bevezetése lesz. 
Az iktatástól az adókig, a vagyonkataszter és az összes pénzügy minden egy számítógépes rendszeren lesz. 
Lesznek előnyei, mert például addig nem lehet kötelezettséget vállalni vagy megrendelni, amíg nincs 
előirányzat. Nyilvánvaló, hogy a beiktatott és a postára beérkező anyag már fel lesz véve a számítógépes 
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rendszerben, onnantól bármikor, bármi nyomon követhető. Azok az önkormányzatok, akik már 
bevezették, elmondták, hogy lassú a rendszer, egyrészt internet alapon megy és vannak olyan kollegináim, 
akik 3 intézményt visznek a vállukon. Az ASP-ben én örülök, ha kettőt tudnak majd. Most ha 
belegondoltok, nyilván mindenki ért a számítógéphez annyit, hogy Kőszeg 90 meg 150 Mbit/sec-ot kért, 
most amit az otthoni interneted tud, az 30 Mbit és mindenki boldog vele. Azt mondta az informatikus, 
hogy szerinte ez is kevés lesz kőszegi viszonylatban a 150 Mbit/sec. Eddig 9.800 forintot fizettem a 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal havi internetére, most 117.000 Ft + ÁFA kötelezően és csak egy 
szolgáltatót tudunk igénybe venni. Tehát annyit fizettem egy évben, mint most egy hónapban. Ez 
borzasztóan nagy teher lesz mindenkinek. Hosszú távon olyan szempontból, ha munkaerő vándorlás lesz, 
akkor azt lehet tudni, hogy mindenki ismeri a másik rendszerét, egységes lesz. 

Közben megváltozott a jogszabály, be kellett iskolázni a Melindát anyakönyvi szakvizsgát kell tennie. 
Tehát idáig akik anyakönyvezhettek, jogszabály erejénél fogva vagy meghatározott képesítéssel 
rendelkeztek például én is január 1-től már nem lehetséges.  

Én személy szerint, mint hivatalvezető megköszönöm a kirendeltség-vezetőnek és a dolgozóknak a 
munkáját és a hozzáállását és úgy gondolom, hogy megfelelő szakmai színvonalon teljesítették a 
kötelességüket. Köszönöm szépen. 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tegnapi napon voltunk éppen megint egy gazdálkodási egész napos képzésen és már ott felhívták a 
figyelmünket, hogy hétvégén történt programmódosítás, tehát mai naptól már csak úgy enged egy számlát 
rögzíteni be a rendszerbe, hogy előirányzat, megrendelő, ellenjegyzett megrendelő, van hozzá, addig magát 
a számlát sem engedi rögzíteni. Megrendelő ellenjegyzett megrendelő nélkül nem lehet egy számlát 
kifizetni. 

Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

98/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
beszámolóját jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal.  
 

Felelős: dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

99/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett 

intézkedésekről szóló jegyzői beszámolót – hivatkozva a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi 

XX. Törvény 138. § (3) bekezdés g.) pontjára – a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. A 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

 
Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Dr. Zalán Gábor jegyző úrnak. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. A jogszabály az önkormányzatoknál a hivatali szerv vezetőjét teszi meg belső 
ellenőrzési vezetővé, így ezt a hatáskört kaptam. Évek óta külsős személlyel látjuk el az önkormányzatok 
belső ellenőrzését, aki megfelelő szakmai képesítéssel, regisztrációval rendelkezik és 2018-ra a mellékelt 
ellenőrzési tervben lefolytatandó vizsgálatokat szán a belső ellenőrnek. Ez a közös hivatalnak az 
ellenőrzési terve a 2018. évre, amely nem érinti most annyira a kirendeltséget. A tervben szerepel a térítési 
díjak beszedésének ellenőrzése, hogy szabályosan történik-e, ami egy új feladat lett, mert eddig az 
intézmények szedték be. Egy kolleginát kellett felvenni, aki a meghatározott napokon járja az iskolákat és 
nála lehet a befizetéseket intézni. Óvodák, közbeszerzési eljárások szakszerűségének a vizsgálata, illetőleg 
reprezentációs kiadások vizsgálata lesz, hiszen 2017-től egy új reprezentációs szabályzat is van Kőszegen 
érvényben és ennek az ellenőrzésére kértem fel a belső ellenőrt. Köszönöm szépen. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

100/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 

Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő: folyamatos 

 
 

6. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 11/2017. (IX. 21.) 
önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és 
gazdálkodási osztályvezetőnek. 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt képviselő-testület! 

2017. január 1.-től az önkormányzat visszakapta a gyermekétkeztetést, mint kötelező feladatot. A JustFood 

Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést. Kőszeggel közös közbeszerzés lefolytatása után 8 évre történt a 

szerződésnek a megkötése. Az étkeztetés minőségének és színvonalának megőrzése érdekében a Kft. 

kérelmezte, hogy 5 %-os nyersanyag normát szeretne emelni. Az önkormányzatnak rendeletben kell, hogy 
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megállapítsa a térítési díját, ami a nyersanyaghoz kötött, hogy ezt az 5 %-os nyersanyag normának a 

beépítését építettük ide a gyermekjóléti rendeletbe.  

 

Kalauz Balázs képviselő 

Tehát 5%-al emeli a nyersanyagot, számomra rendben van. Mennyivel lesz több a szülőknek? 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Szülőknek napi szinten olyan 15-20 forinttal. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta: 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 
11/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

7. Kőszeg Város és Térsége Társulása Társulási Tanácsának megszüntetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala 
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

 

Szél Józsefné polgármester 

Az előterjesztést minden képviselő megkapta, felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy terjessze elő a 7. 

napirendi pontot a testület elé. 

 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. 2017. december 31. nappal megszűnik a társulás. Most, hogy a társulás döntött, 

minősített döntéssel meghozzák az önkormányzatok a megszüntetést és a megszüntető okiratot 

elfogadják, arról szól az első határozat. Az iskolákban lévő ingó vagyont, úgy egyeztünk meg a társulásban 

valamennyi polgármesterrel, hogy ezt a feladatellátás szerinti székhely településnek adja mindenki és az ő 

könyvében van eddig is, hiszen ott volt az iskola. Dönteni szükséges a Társulás gépjárműveiről is. Kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni a határozatokat elfogadni szíveskedjetek! 

 

Kérdés, további hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

 

101/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a társulásban részt vevő tagönkormányzatok 
képviselő-testületeivel minősített többséggel meghozott döntései alapján azokkal egyetértésben - a 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, valamint 
91. § b) pontja alapján a Kőszeg Város és Térsége Társulást 2017. december 31. napjával közös 
megegyezéssel megszünteti, egyidejűleg a Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetéséről szóló 
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szél Józsefné 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

102/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kőszeg Város és Térsége 
Társulása Társulási Tanácsa által a 2. mellékletben felsorolt vagyontárgyak Kőszegszerdahely község 
Önkormányzata részére kerüljenek térítésmenetesen átadásra a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelési jogával terhelten.  

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

 

103/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Kőszeg Város és Térsége 

Társulása Társulási Tanácsa az LMU-618 frsz-ú, a LOD-418 frsz-ú és a KMC-244 frsz-ú gépjárműveket 

térítésmentesen átadja Kőszeg Város Önkormányzata részére. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a JIK-296 frsz-ú gépjármű a 

Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetéséhez kapcsolódó vagyonelosztásnál nem kerül 

beszámításra Kőszeg Város Önkormányzata terhére és Velem községi. Önkormányzatának Képviselő-

testülete az erre vonatkozó igényéről lemond.  

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala  
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 

Hozzászólások: 

 

Szél Józsefné polgármester 

Az év végéig érvényes a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés és újra ki kell írni az ajánlattételi 

felhívást. Az előterjesztési minden képviselő megkapta. 
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Kern István képviselő 

Kőszegen hogyan van? 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Április óta visszamondták, 3 engedéllyel kell rendelkezni Magyarországon, hogy közszolgáltató lehess. 

Csak azoknak van meg a 21-22-nek, aki tényleg közszolgáltató. Ha felmész az NKHV honlapjára, 

rákattintasz az STK-ra, tehát a Sopronra, akkor Acsádtól Zsédenyig fel van sorolva, hogy hova terjed ki a 

működési engedélye, de nincsen jogszabályba meghatározva, hogy Sopron ide szolgáltasson, csak a 

működési engedélybe. Zsidány már lefutotta ezt a kört, ugyanúgy kiküldte háromnak és visszaírt a másik 

kettő, hogy ő nem rendelkezik ott jogosultsággal, pedig csak egy működési engedélyt kellene bővíteni és 

akkor egy debreceni cég is elvihetné Velemből.  

 

 

Szél Józsefné polgármester 

Mikor felvetődik, hogy mondjuk a lomtalanítás például nem a kérésünknek megfelelően végzik, a vázolt 

helyzet miatt  az ember  nehezen tud panaszt tenni náluk. 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

104/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a Velem községre vonatkozó szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltatás ajánlattételi felhívását az 1. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

            Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg:  

 STKH Sopron és Térsége Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9400 Sopron, 
Harkai domb 0466/31 hrsz.)  

 GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9024 Győr, Orgona u. 10.) 

 Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (9200 
Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.) 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és a nyertes 
ajánlattevővel kötendő közszolgáltatási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

9. A Szeszfőzde vízjogi engedélyének megújítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 
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Szél Józsefné polgármester 

A szeszfőzdénél a vízjogi engedélye lejárt, az ezzel kapcsolatos előterjesztést minden képviselő megkapta. 

Arra kérek tőletek felhatalmazást, hogy ezt tisztázhassam, kérjünk-e mi, vagy kérjen a szeszfőzdés? Ha az 

üzemeltető kér, akkor azt a bérleti szerződésben rögzíteni kell.  Mindenki egyetért, hogy az önkormányzat 

kérjen vízjogi engedélyt?  

 

A testület egyhangúan javasolta, hogy az önkormányzat kérje meg az engedélyt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 

105/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Szeszfőzde vízjogi 

engedélyével kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

10. Döntés a hó eltakarítási és síkosság elleni védekezésről 
Előterjesztő: szél Józsefné polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

 

 

 

Szél Józsefné polgármester 

A tavalyi évhez hasonlóan árajánlatot kértünk Kutics Lászlótól a hó eltakarítással kapcsolatban. Az előző 

évek árajánlatához képest az összeg nem emelkedett: 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 

106/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság mentesítési munkák ellátására Kutits 

László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval megállapodást köt 2017. december 1 - 

2018.március 15. közötti időszakra az alábbiak szerint: 

- készenléti díj: bruttó 20.000,- Ft/hó  

- hó eltakarítás alkalmankénti ára: bruttó 38.000,- Ft/alkalom, ügyeleti időszakon  kívül bruttó 

44.000,- Ft/alkalom,  

- jégmentesítés bruttó 18.000,- Ft/alkalom. 

A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel tartozik. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

11. Egyebek 
 

Hozzászólások: 

I. Orvosi ügyelet  

 

Szél Józsefné polgármester 

Az orvosi ügyelet ellátásáról nekünk kell gondoskodunk 2018. január 1. naptól a társulás megszűnése 
miatt. A megbízási szerződés tervezet kiosztásra került, ez is kötelező feladat, amit el kell látni. 
Lakosságszám arányos a hozzájárulás 92,- Ft/fő/hó.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Egy ügyeleti helyiség van Kőszegen, azt a Pusztai Egészségügyi Bt. bérli. 
 

Szél Józsefné polgármester 

Még 5 forintot sem változott akkor. Nem tudnánk ellátni ezt a feladatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
107/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztai Eü. Bt. (teljes jogú képviselője: Dr. Pusztai 
Gergő székhelye: 9730 Kőszeg, Velemi u. 11/B.) között a központi orvosi ügyelet ellátására megbízási 
kötendő megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 

Határidő:   azonnal   
 

 

 

 

II. Rendőrség támogatása (Gesztenyenapok) 

 

Szél Józsefné polgármester 

Minden évben adott támogatást az Önkormányzat a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi 

Rendőrkapitányságának eszközök beszerzésére. Az idei évben is jól sikerült a rendezvény. Javasolja, hogy 

az idei évben is nyújtsunk támogatást a Kőszegi Rendőrkapitányságnak. 

 

Kalauz Balázs képviselő 

Mi az összefüggés a támogatás és a Gesztenyenapok között? 

 

 

Szél Józsefné polgármester 

Az, hogy azért kapják, mivel ők segítik a rendezvényt, nélkülük nem is tudnánk megrendezni, mert van 

olyan helyzet, amikor csak rendőr avatkozhat be. 
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A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

108/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt a Vas Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, hogy 200.000,-Ft összegű támogatást nyújt a közbiztonság érekében kifejtett tevékenység 
elismeréséül eszközök vásárlására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 

Határidő:   azonnal   
 
 
 

III. A kőszegszerdahelyi orvosi rendelő fűtés korszerűsítése 

 

Szél Józsefné polgármester 

 Takács Péter Polgármester Úr arról tájékoztatott, hogy szóban, valamint telefonon egyeztetett mind az 5 
község polgármesterével arról, hogy a Kőszegszerdahelyi Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítésébe, amely 
előreláthatóan 2,5 millió Ft-ba fog kerülni, anyagi támogatást vár minden fenntartó önkormányzattól, hogy 
egy rövidebb átszervezés mellett hamarosan modern, jól működő, biztonságos fűtése lenne az öt község 
központi rendelőjének. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a határozati javaslat elfogadására. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
109/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete - mint a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely, Velem háziorvosi körzetet működtető önkormányzat - a Kőszegszerdahelyi Központi 
Orvosi rendelő fűtéskorszerűsítéshez 200.000,- Ft felhalmozási célú támogatást biztosít a tartalék terhére. 
A támogatást Kőszegszerdahely község háziorvosi szolgálat 11747051-15420954-10020009 számú 
alszámlájára átutalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

IV. Partnerségi szabályzat határozatának visszavonása, rendelet megalkotása 
 
Szél Józsefné polgármester 
A következő témánk, hogy volt egy partnerségi szabályzatunk, a településképi arculati kézikönyvhöz, amit 
vissza kellene vonni és rendelet formájában elfogadni. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 

A településképi arculati kézikönyvhöz van a partnerségi egyeztetés szabályairól szabályzatunk. A jogszabály 

módosítás következtében a szabályzatot vissza kell vonni és szükséges rendeletet alkotni. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
110/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2017.(VIII.11.) határozatát - „Velem községi 
Önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát” - visszavonja. 
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta: 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok 
partnerségi egyeztetésének szabályairól 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 
V. Az Önkormányzat Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó a jegyző nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Átadja a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
2017. június 23-án megtartott ülésen a T. Képviselő-testület döntött arról, hogy Kőszeg Város és Térsége 
Társulása 2017. december 31. napjával megszűnik, a 2017. november 28-i ülésén pedig már a Társulás 
megszüntetéséről szóló megállapodást hagyta jóvá. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletét módosítani kell úgy, hogy az SZMSZ-nek a Kőszeg Város és Térsége 
Társulására vonatkozó rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. A helyi népszavazással kapcsolatos 
kiadásokról sem kell rendelkezni az SZMSZ-ben, azt magasabb szintű jogszabály rendezi. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak elfogadására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta:  
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 

 

VI. Telek értékbecslés, vásárlás, vízelvezetés, gyalogos út kialakítás 

 
Szél Józsefné polgármester 

Van a 642. hrsz-ú telek, Gömbös Józsefné telke, amely 619 m2, a zuhogónál. Abba belenyúlik egy picike 
telek, ami már az önkormányzaté az egy másik helyrajzi szám. Azt szeretném tőletek kérni, járuljatok 



 

15 
 

hozzá, hogy hivatalos értékbecslést kérjek, mert csak az alapján lehetne megvásárolni. Mi használjuk már, a 
Gesztenyenapokon is nyilvános wc-ket is oda helyeztettük.  Nincs semmiféle átkötés jelenleg a Gesztenyés 
utca és a Rákóczi utca között. Az Avar szálló és a Dózsa György út közötti hosszú szakaszon nem lehet 
átmenni gyalog sem, meg a vizet sem lehet elvezetni. 6 méter széles telek. Van-e szándék erre? 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
111/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szél Józsefné polgármestert a 
642. hrsz-ú telekre vonatkozóan hivatalos értékbecslést kérjen. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

VII. Karácsonyi díszkivilágítás 

 
Szél Józsefné polgármester 

Kérdezem, hogy mit csináljunk a karácsonyi világítással. Már nyár óta próbálom, hogy a csatlakozásokat 
legalább ki tudjuk cserélni. Már régen ki kellett volna, mert a régieket már nem szabad használni. Van egy 
E.on levél, is ők leírják, hogy milyennek kellene lennie. Van egy ajánlatunk 25.100 Ft felszereléssel egy 
csatlakozás, van még két másik ajánlat is. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy rakassunk-e most fel 
csatlakozásokat, ugyan már elég késő van, azért, hogy meglegyen, mert ha esetleg venni akarunk díszeket, 
ezeket nem tudjuk feltenni már hozzá, vagy hagyjuk az egészet jövőre. Mi a véleményetek? 
 
Kalauz Balázs képviselő 

Csak akkor rendeljük meg, ha van mit felrakni. Ha nincsen, akkor nincs értelme. 
 
Szél Józsefné polgármester 

Nincsen, azt is meg kellene venni. 
 
Rába Ákos képviselő 

Az egész, az összes oszlopra kötéssel, lámpával együtt lenne 2 és fél millió forint. 
 
Kern István képviselő 

Igen. 
 
Rába Ákos képviselő 

Én azt javaslom, hogy kezdjük el, idén rakjunk minden 2. oszlopra csatlakozót, illetve kivilágítást, jövőre 
pedig megcsináljuk a másik felét. 
 
Kern István képviselő 

Igen, ez így jónak tűnik. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Lehetne úgy, hogy a tartalékból átcsoportosítást kértek beruházásra, mert ez beruházás lesz, mert újat 
vásárolunk és karácsonyi díszvilágításra tegyünk bele 1 millió forintot és hogy ebből mennyi jön ki, mert 
van ennyi tartalékunk. 
 
Szél Józsefné polgármester 

Egyetértetek akkor ezzel a megoldással, hogy minden második oszlopra teszünk idén és 1.200.000 Ft-ot 
szánunk rá? 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
112/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
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Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete átcsoportosít 1.200.000,- Ft összeget a tartalékból 
beruházásra karácsonyi díszkivilágítás címen. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
113/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi díszkivilágításra a VASI VILL SZER 
Villamos Kivitelező Szerelő és Karbantartó Bt. (9700 Szombathely, Szabó Miklós u. 59.) 931.112,- Ft + 
Áfa összegű árajánlatát fogadja el, 12 darab csatlakozásra és díszvilágításra vonatkozóan. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

VIII. Szociális tűzifa megrendelése - többletigény 
 
Szél Józsefné polgármester 

Szociális tűzifával kapcsolatban tájékoztatom, a testületet, hogy 32 m3 tűzifát kaptunk pályázat alapján. 

Felmértük a kolleganőkkel együtt, hogy kik azok, akik jogosultsággal rendelkeznek még a pályázókon kívül. 

Az még 38 m3 lenne. Megkérdeztem az erdészetet, az erdészeti igazgató, Tompa úr már beszélt a 

vezérigazgató úrral, és ezt a 38 m3 többletigényt is az szociális tűzifa árán adják. Ez azt jelenti, hogy 4.500 

Ft-al olcsóbb lesz, mintha valaki odamegy és fát vesz, mert a fuvarban is van különbség, meg a fa árában 

is. Így 21.050 Ft áfásan ideszállítva 1m3-nek az ára fuvarral együtt, összesen 799.910,- Ft. Összesen 70 m3 

az, ami kielégít minden jogos igényt velemi lakosok körében. Kérdezem, hogy ezzel egyetértetek-e, hogy 

mindenki kapjon, aki jogosult? 

 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
114/2017.(XI.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi önkormányzat Képviselő-testülete 38 m3 keménylombos vastag tűzifa vásárlásával egyetért. 

A képviselő – testület a keménylombos tűzifát a Szombathelyi Erdészeti Zrt (9700 Szombathely, Saághy 

István u. 15.)  629.850,- Ft + Áfa értékű árajánlatát fogadja el.  

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Kalauz Balázs képviselő 

Szeretném megkérdezni, hogy mikor foglalkozik a képviselő-testület a rendezési tervvel? 
 
Szél Józsefné polgármester 

Akkor tudunk vele foglalkozni, mikor van mód foglalkozni a módosítással. 
 
Kalauz Balázs képviselő 

Tehát, akkor a következő testületi ülésen napirendi pont lesz? 
 
Kalauz Balázs képviselő 

Akkor a következő testületi ülésen rajta lesz? 
 
Szél Józsefné polgármester 

A következő rendes testületi ülésen valószínűleg, jövőre. December elsejéig tudtok még az arculati 
kézikönyvhöz javaslatokat hozzá tenni. 
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