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Szám: V/2-8/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. március 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi 
üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Kalauz Balázs képviselő 
           (3 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 hivatal dolgozóit és a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 3 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 

 
NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. A kőszegszerdahelyi tagiskolák jogutód nélküli megszüntetése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

2. Egyebek 
  



 

 
2 

II. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 
 

1. A kőszegszerdahelyi tagiskolák jogutód nélküli megszüntetése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központja megkereste Bozsok község Önkormányzatát, hogy 
a Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének, továbbá a Budaker Gusztáv Zeneiskola 
- Alapfokú Művészeti Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének jogutód nélküli megszüntetését 
kezdeményezi. A fenntartó köznevelési intézmény az átszervezésével összefüggő döntése előtt köteles 
beszerezni a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. A köznevelési 
törvény 4. melléklete rögzíti a minimális osztály- és csoportlétszámokat. Az általános iskolában 1-8. 
évfolyamon a minimális osztálylétszám 14 fő. 2017 augusztusában a létszám 5 fő alá csökkent, emiatt a 
2017/18-as tanévben a köznevelési feladatellátás Kőszegszerdahelyi Telephelyen szünetel. Fentiek miatt a 
zeneiskolai tanulmányokat folytató növendékek azon településeken kapcsolódnak be az alapfokú 
művészetoktatásba, ahol tankötelezettségüket teljesítik, emiatt nincs igény a Kőszegszerdahelyi 
Telephelyen a művészeti nevelés, képzés biztosítására. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti 
intézményátszervezéssel kapcsolatos véleményét kialakítani szíveskedjék.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
17/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központja 
által tervezett, a Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének, továbbá a Budaker 
Gusztáv Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének jogutód nélküli 
megszüntetésével kapcsolatos intézményátszervezéssel és a szakmai alapdokumentum módosításával 
egyetért. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 
 
 
 

2. Egyebek 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kőszegszerdahelyen polgármesteri megbeszélést tartott Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely 
és Velem község polgármestere 2018. február 27-én. A megbeszélésen Takács Péter polgármester 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy festeni szeretnék az orvosi rendelőt, előteret, várót, várható költsége 
500.000 Ft. Az a kérés, hogy minden település fizessen 100.000-100.000 Ft-ot. A polgármesterek ezt a 
költséget elfogadhatónak tartják. Dr. Bende Katalin ismerteti a Remicro Kft. levelét, a polgármesterek nem 
kívánják fenntartani ezt a szolgáltatást és kérik, hogy május 31-ig szüntessék meg ezt a szolgáltatást. 
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Értékbecslést kell készíteni a közös tulajdonú bérlakásról, melyből a rendőr kiköltözött. Értékbecslést kell 
készíteni adásvétel előtt, melynek a költségeit az önkormányzatok 1/5 arányban megosztják. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Ez közös tulajdon az orvosi rendelő? 
 
Szél Józsefné polgármester 
Igen, közös. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
18/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kőszegszerdahelyi orvosi rendelő festéséhez 
hozzájárul 100.000,- Ft összegben a tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Remicro Kft. internetes szolgáltatással foglalkozik, mely szolgáltatást Szombathelyi út 4. szám alatt 
található ingatlannál (rendőrségi bérlakás) létesített átjátszó állomáson keresztül biztosítja. A 
polgármesterek egybehangzó véleménye az volt, hogy május 31-ig szüntessék meg az átjátszó állomást. 
 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
19/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2018. május 31. nappal 
megszüntessék az átjátszó állomást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Kőszegszerdahely, Szombathelyi út 4. szám alatt található ingatlanra (rendőri bérlakás) hivatalos 
értékbecslést szükséges kérni, mert szeretnénk eladni a házat és értékbecslés nélkül nem lehet sajnos. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
20/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszegszerdahely, 
Szombathelyi út 4. szám alatt található ingatlanra hivatalos értékbecslést kérjen Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzata. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az értékbecslés költségét 1/5 arányban 
vállalja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A hivatalos értékbecslés Weszelits Péterné igazságügyi szakértő által a Velem belterület 642 hrsz-ú 619 m2 
területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan forgalmi értékét 719.000,- Ft-ban állapítja meg. 
Kérdezlek benneteket, hogy mit szóltok a válaszlevelükhöz? 
Megkérdeztem jegyző urat ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy drágábban is meg lehet venni, ha a 
közérdek azt kívánja és megszavazza a testület. Ők 1.000.000 Ft-ot kérnek. 
A Pisti nekem azt mondta, hogy maximum 900.000 Ft-ig menjünk el, ő azt javasolja. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Mennyire van szükség rá? Mire jó nekünk? 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Először is a vizet le kéne vezetni a Gesztenyés utcáról, ne teljesen végigvezetni az utcán. 
Másodszor egy gyalogutat lehetne ott létesíteni, hogy ne legyen ilyen hosszú táv a Gesztenyés utca két vége 
között. 
 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Akkor kell építeni egy hidat a patakra. 
Előre mondom, hogy engedélyt kell kérnünk a Nyugat-magyarországi Vízügyi Hatóságtól, mert akármilyen 
hidat nem építhetünk mi a patakon keresztül. Az engedélyköteles.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Engedélyt kell kérni igen. Az átmérőt nem szabad szűkíteni, az az egy kikötés van. 
 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Én nem adnék többet. Ha a csapadékvíz-elvezetési rendezési-tervben az szerepel majd, hogy ott kell 
lehozni, akkor kisajátítással is élhetünk. 
 
 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 2 igen és 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 
21/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy Velem belterület 642 helyrajzi számon 
nyilvántartott 619 m2 területű „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra az ingatlan forgalmi 
értékbecslése alapján 800.000,- Ft értékű vételi ajánlatot tesz Gömbös Józsefné részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat megtételére. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
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Szél Józsefné polgármester 
Szeszfőzde támfal 
Én kértem egy ajánlatot a Szeszfődénél a leomlott támfalra. Ez a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
állásfoglalása, hogy hogyan kell majd helyreállítani és az erdészethez fordultam ezzel a két papírral, ők 
kértek be még két ajánlatot, mert a megállapodás alapján ők fogják fizetni. Amit ők javasolnak és előre 
megállapodunk és azt is beleírjuk, hogy a Vízügyi Igazgatósággal látták ők folyamatosan egyeztetve, mert 
ott patak folyik. 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Mennyibe kerül? 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kettő ajánlat 800.000 Ft, egy meg 400.000 Ft körüli összeg.  
 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
 
22/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Szombathelyi Erdészeti Zrt-vel a 
szeszfőzde leomlott támfalának helyreállítására az önkormányzat megállapodást kössön. A megállapodás 
pénzügyi kötelezettséggel nem jár. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Mindenki egyetértett azzal, hogy a Gesztenyenapokra kell egy nagy fellépő. A Bikini zenekarra gondoltunk 
vagy a Kárpátiára. A Bikinit megkérdeztettük, hogy még szabad-e. Még szabad, de gyorsan kellene dönteni, 
mert tavaly is csak vasárnapra tudtunk nagy fellépőt, mert kevés volt az idő. 980.000 Ft + útiköltség, azaz 
1.174.000+Áfa. Egyetértetek-e ezzel, hogy a Bikini legyen szombaton? 
 
Kalauz Balázs képviselő 
Én ebben nem foglalok állást, mert én azt mondom, hogy ugyanannyian jönnek, ha nincs Bikini, meg van 
ez a zenekar. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 2 igen és 1 nem szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 
 
23/2018.( III.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a Bikini Zenekar fellépésének közvetítésével Mistral 2001 Bt-t (9700 
Szombathely, Szürcsapó u. 10. képviseli: Gombás Endre) bízza meg 1.174.000,- Ft+ Áfa, azaz egymillió-
százhetvennégyezer Forint + Áfa áron.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 



 

 
6 

 


