
1 

 

 
Szám: V/2-11/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. június 15-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi 
üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Kern István képviselő       
           (3 fő) 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor jegyző 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
    
           (2 fő) 
Meghívott: 0 fő 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt 
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 pontokkal. 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. Vis maior támogatási igény benyújtása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
2. Velem községi Önkormányzat létszámkeretének megemelése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
3. Egyebek 
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II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. Vis maior támogatási igény benyújtása 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
2018. június 12-én nagy mennyiségű csapadék hullott le, amely a belterületi útjainkban nagy kárt okozott, 
ezért vis maior támogatási igényt kívánunk benyújtani. A költségigény bruttó 4.996.434,- Ft. Az 
önkormányzatnak 30% önerőt szükséges biztosítani. Kérem a képviselő-testületet a vis maior támogatási 
igény benyújtásának elfogadására. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

 
36/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a vis maior támogatás címen  
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: Velem község önkormányzati tulajdonú, belterületi útjaiban a 2018. 
június 12-én lehullott nagy mennyiségű csapadék által okozott kár, helye ( hrsz ):  
 

Település Utca Hrsz 

Velem Kossuth L. 173/11, 106, 281/2, 282 

Velem Fenyves 186,239 

Velem Gesztenyés 387, 388/1 

Velem Guba 739 

Velem Erdő 388/2, 435, 505 

Velem Boróka 413/1 

Velem Hegyvámosi 473/8 

Velem Pókaföldi 471 

Velem Dózsa 835, 843, 871 

Velem Rózsa 802 

Velem Cáki 1629, 1650 

Velem Fagyöngy 774 

Velem Téglás 1610 

 
A káresemény forrásösszetétele: 
 

Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1 498 930 Ft 30% 

Biztosító kártérítése 0 Ft 0% 

Egyéb forrás  0 Ft 0% 

Vis maior támogatási igény 3 497 504 Ft 70% 

Források összesen 4 996 434 Ft 100% 
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A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4 996 434 Ft, melynek fedezetét 
az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  
 
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  
 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). 
 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 
 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem 
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó. 
 
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan 
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás 
elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes Igazgatósága felé.  

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 
tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja 
ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 A testület a saját forrás összegét a 36/2018.(VI.15.) számú határozatban biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 

 
 

2.  Velem községi Önkormányzat létszámkeretének megemelése 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Javaslom, hogy Velem községi Önkormányzat létszámkeretét egy fővel emeljük meg és azt is, hogy a 
Paktum Program keretében támogatási igény nyújtsunk be a létszámbővítés bérköltségének és járulékainak 
fedezésére. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

37/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 2018. július 1. naptól az önkormányzat 
létszámkeretének 1 fővel történő megemelését. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

38/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy támogatási igényt nyújtsanak be 
a létszámbővítés bérköltségeinek és járulékainak fedezésére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére és a dokumentumok aláírására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Szél Józsefné polgármester 
Javaslom, hogy kapjanak az önkormányzat dolgozói havi 8000 Ft étkezési Erzsébet-utalványt. 
Egyetértetek-e ezzel? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

39/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:                 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati dolgozóknak 
teljes munkaidőre havi 8.000,- Ft étkezési Erzsébet utalványt biztosítsanak. 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Szabó Zoltán alpolgármester: 
Belefoglalhatnánk a Velemi Gesztenyenapok rendezvényre a részvételüket. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Egyetértek, a munkaköri leírásban szerepeltetni kell az összes önkormányzati dolgozó részvételét a Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényen. 
 
 
 

3.  Egyebek 
 
 

I. Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás módosítása 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
2017. májusában öt TOP pályázatot nyert Kőszeg Városa. Az elnyert pályázatok megvalósításához, illetve 
a kapcsolódó feladatok elvégzéséhez már biztosított ugyan a Képviselő-testület létszámot, azonban a 
pályázatok bonyolítása olyan munkafázishoz érkezett, hogy szükségessé vált a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal létszámának további 1 fővel – határozott időre – történő megemelése. A fenti 5 
projekt keretében összesen 27.627.464,- Ft áll rendelkezésre projektmenedzsmentre, amelyet erre a célra 
fel tudunk használni. Ebből a keretből még 8.187.025,- Ft áll rendelkezésünkre, így a további 1 fő 2018. 
augusztus 1-től 2020. január 31-ig történő foglalkoztatásának kiadásai is a nyertes TOP-os projektekből 
finanszírozhatóak lesznek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ha határozati javaslat elfogadására. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

40/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 2018. augusztus 1. napjától a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 fővel – legfeljebb 2020. január 31. napjáig határozott időre – 
történő megemelését az elnyert TOP projektek projektmenedzsmentre fordítható kerete terhére.  
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2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzattal és Bozsok községi 
Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítását jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős: 2. pontért Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal. 
 
 

II. Kalauz Balázs utcanév kérelme 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kalauz Balázs képviselőnek érkezett ebben az évben egy utcanév kérelme, mégpedig az, hogy a Rákóczi 
utca mellékágát nevezzük el Pilinszky János köznek. A kérelmével kapcsolatosan márciusban válaszoltunk, 
hogy a választást követően tudjuk napirendre tűzni a javaslatát. A kérelmét arra vonatkozóan, hogy az az 
utca legyen, én azt mondom, hogy utasítsuk el az ott lakók miatt. Egy olyat választunk majd, ha akarunk, 
ahol nincsen ennyi lakos, vagy ahol még nincs, csak helyrajzi szám van.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ezt a döntést jól át kell gondolni a Tisztelt Képviselő-testületnek, ugyanis ha az önkormányzat utcát kíván 
átnevezni, ilyen esetben minden költséget viselnie kell. Amennyiben oda egy cég is be van jegyezve, akkor 
a cégbírósági eljárás ügyvédi díját is, újra kell számozni minden házat és az ott lakó embereknek az 
igazolványait kicserélni pl. lakcím, szolgáltatóknál átjelenteni. 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

41/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Kalauz Balázs úr utcanév változtatási 
kérelmét.  
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
Kern István képviselő 
Javasolja Pilinszky emléktábla kihelyezést, Pilinszky-köz néven a hídhoz. A Milleniumi park, Báró Miske 
Emlékpark legyen. Javasolja egy –egy emléktábla kihelyezését. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
42/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az alábbi emléktáblák kerüljenek 
kihelyezésre: Millenniumi emlékpark Báró Miske Emlékpark, a hídnál Pilinszky-köz. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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III. Velem község Környezetvédelemért Alapítvány kérelme 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Pálffy György kérelmet nyújtott be a Velem község Környezetvédelemért Alapítvány nevében, hogy 
100.000 forinttal támogassuk. az alapítvány működését. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, és kérte a testületet, hogy e 
döntéshozatalból ne zárja ki. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

43/2017.(IV.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány támogatási ügyében úgy határoz, 
hogy a képviselőt e döntéshozatalból nem zárja ki.  

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

44/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelemért Alapítvány részére 100.000,- Ft, 
azaz egyszázezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2018. január 1. – 2018. 
december 31-ig tartó időszak működési költségeihez. 
Elszámolható költségek: 

a)  működési költségek (közüzemi költségek, irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin, 
étkeztetés, szállás, stb.)  

b) kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, szakfolyóiratok, szakkönyvek beszerzése) 
c) tagsági és partner-kiadványok előállítási költsége (előkészítés, nyomdaköltség) 
d) bankköltségek 

 
Működési költségnek minősül minden olyan kiadás, amely támogatott létesítő okirata szerint 
alaptevékenységre fordított. 
A képviselő-testület a támogatás összegét 2018. évi költségvetésében a támogatási keret terhére 
biztosítja. 
A támogatás folyósítása a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül történik.  
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, a 2018. január 1. – 2018. december 31-ig tartó 
időszakra megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással 
már elszámolt és az elszámolás elfogadásra került. 
A képviselő-testület felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot adni és 
legkésőbb 2019. január 31. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtani a 
támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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IV. Koronaőrző hely tervezése 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Megbíztunk a koronaőrző hely tervezésével egy Erdélyi Bálint nevű embert, aki egyszerűen nem csinálja 
meg, hiába írok neki. Nem jött létre szerződés, itt van üresen, amit akartunk. A Progresszív Mérnöki 
Irodát javaslom megbízni 250.000,- Ft+ Áfa összegért. Először egy látványterv készül, beépítési vázlat és 
helyszínrajz.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

45/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2016.(III.23.) képviselő-testületi határozatát 
visszavonja. 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

46/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Progresszív Mérnöki Irodát (9700 
Szombathely, Szent Flórián u. 2.) a koronaőrző emlékhely kialakítás projekt-előkészítő koncepció 
elkészítésével (beépítési vázlat, helyszínrajz, látványterv). A tervezés összköltsége 250.000,- Ft+ áfa, 
amelyet a 2018. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére biztosít a Képviselő-testület. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

V. Könyvtár akadálymentesítés kialakítása 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A könyvtár akadálymentesítés kialakításához szükség van tervekre, melyre az árajánlatok közül a 
legkedvezőbb árajánlatot, a Stílus 2006 Építészeti Bt. árajánlatát javaslom elfogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

47/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Stílus 2006 Építészeti Bt. (9700 
Szombathely, Welther K. u. 21.) a könyvtár akadálymentesítés kialakítása, helyszínrajz (látványterv) 
meglévő és tervezett állapot és műszaki leírás elkészítésével. A tervezés összköltsége 150.000,- Ft + áfa, 
amelyet a 2018. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére biztosít a Képviselő-testület. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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VI. Stirling Villa út létrehozása (572 hrsz-ú ingatlanhoz) 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Levélben kérte tőlünk MNV Zrt. az útcsatlakozás létrehozását az 572 hrsz-ú ingatlan megközelítéséhez. 
Szóbeli tájékoztatást kaptunk, hogy felújításra megkapjuk a 114 millió Ft pályázati forrást, emiatt is szükség 
van közút csatlakozásra. Az úttal érintett telektulajdonosok előzetesen hozzájárultak a telek alakításához. A 
támogatási szerződést a 114 milliós beruházásra vonatkozóan a közeljövőben megkötjük. Mivel az 
úttervezés és kialakítás hosszadalmas folyamat, szükség van az út tervezés mielőbbi megindítására. Ehhez 
kérem a testület támogatását. 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
48/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Útmestervek Kft.-t (9600 Sárvár, 
Rábasömjéni u. 1.) Velem, 572. hrsz-ú terület útcsatlakozás engedélyezési terveinek elkészítésével. A 
tervezés összköltsége 370.000,- Ft + áfa, amelyet a 2018. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére 
biztosít a Képviselő-testület. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

VII. Szalagkorlát 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ahogy előző testületi ülésen is volt téma, kértem ajánlatot a szalagkorlátra. Javaslom a Road-Piktor 
Útjelfestő és Szolgáltató Kft árajánlatának elfogadását.  

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

49/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Road-Piktor Útjelfestő és Szolgáltató Kft. 
(8900 Zalaegerszeg, Napsugár u. 41.) Velem község területén szalagkorlát építési munka kivitelezésével 
475.800,- Ft + áfa összegben a 2018. évi költségvetés terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
VIII. Velem-Vid Kft. beszámolója 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Kft. beszámolóját a testület megismerte, ügyvezetője javasolja, 2017. évi eredmény eredménytartalékba 
helyezését, a határozat elfogadását. Javaslom a testületnek a társaság 2017. évi mikro gazdálkodói 
egyszerűsített éves beszámolóját 498.000 forint adózott eredménnyel és 2.215.000 forint saját tőkével, 
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valamint 2.467.000 forint mérleg főösszeggel elfogadni. Jelenleg költségként a könyvelői díj merül fel. Az 
eredmény az előző évekhez képest a Velemi Gesztenyenapok őrzési, parkoltatási feladataival történt 
megbízásoknak köszönhetően pozitív. 
 
Kern István képviselő bejelentette személyes érintettségét, és kérte a testületet, hogy e döntéshozatalból 
ne zárja ki. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

50/2017.(IV.12.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kern István érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a Velem Vid Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása ügyében úgy határoz, hogy a 
képviselőt e döntéshozatalból nem zárja ki.  

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

51/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Velem Vid Kft. 2017. évi mikrogazdálkodási 
egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 

IX. Alkotóház nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatási díja 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Velem, Rákóczi u. 96. szám alatti Alkotóházzal kapcsolatosan a 
házirend már elkészült, melyet megismert a testület is és 28/2018.(IV.26.) testületi határozatával döntött 
róla. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a felnőtt, gyermek, valamint a sátorhely 
szállásdíjának elfogadásához.. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
52/2018.( VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Velem, Rákóczi u. 96. szám alatti 
Alkotóházzal kapcsolatosan a szállásdíjat felnőttek részére 2500ft/fő/ éjszaka+ Áfa, a 18 év alatti 
gyermekek részére 1500 ft/fő/ éjszaka +Áfa (18%) árban állapítja meg. A sátorhely díját 1000 
ft/fő/éjszakában + Áfa állapítja meg.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
 

X. Hősök Napi Rendezvény 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Hősök Napi Rendezvényen a Darabontok működtek közre, 
amiért 30 ezer forint támogatást javasolok. Kéri a testületet az összeg elfogadására. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
53/2018.( VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszegi Ostromnapok Egyesületet  
(Kőszegi Darabontok) a Hősök Napi Rendezvényen való részvételért 30.000,- Ft-tal támogatja, amelyet a 
2018. évi költségvetésben szereplő tartalék terhére biztosít a Képviselő-testület. 

 
Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
 
 

XI. Hősök Tornya  
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy a tulajdonunkban lévő Hősök Tornya villamos vezetékeinek felújítása már évek óta 
húzódik, és ez az állapot életveszélyes. Kéri a testületet, hogyha a felújítás megtörténik bízzák meg őt, hogy 
a villamosmérő órát az önkormányzat nevére átírathassa. Kérem a képviselő-testületet, hogy a Hősök 
Tornya harangtorony villamos szerelésére 150.000+ Áfa, valamint a harangozómű vezérlésének 
átszerelésére 95.000,- Ft + Áfa a K&K Elektromos Szerelési Kft. ajánlatát fogadja el.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  

54/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a K&K Elektromos szerelési Kft.-t (9774 
Sorkikápolna, Kossuth L. u. 19.) a Hősök tornya harangtorony villamos munkálatainak elvégzésére 
150.000,- Ft + áfa összegben a 2018. évi költségvetés terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  

55/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a K&K Elektromos szerelési Kft-t (9774 
Sorkikápolna, Kossuth L. u. 19.) Hősök tornya harangozómű vezérlésének átszerelés munkálatainak 
elvégzésére 95.000,- Ft + áfa összegben a 2018. költségvetés terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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XII. TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 azonosítószámú, „BARANGOLÁS a Megyei Értékek 
mentén” pályázattal kapcsolatos számlanyitás 

 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy a Velemi turisztikai projekt szerződéskötéséhez a 100 millió forintot meghaladó 
támogatási összeg miatt az előlegigénylés Kincstári számlához kötött. A testületnek határozatot kell hozni 
a számla nyitásáról, valamint azonnal el kellene indítani ezt követően a Magyar Államkincstárnál a 
számlanyitást. Szerencsés lenne, ha ez a szerződéskötésre lebonyolódna, mert akkor lehívható lenne a 
település részére is az előleg, illetve nem kellene benyújtani támogatási szerződés-módosítást. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 

 

56/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00006 azonosítószámú, 
„BARANGOLÁS a Megyei Értékek mentén” című projektben a Velemi Községi Önkormányzat a 
támogatási előleg lehívásához nyisson a Magyar Államkincstárnál számlát.   

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

XIII. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges előzetes 
vélemény 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször módosított 
33/2014.(X.3.) önkormányzati rendeletét, valamint településszerkezeti és szabályozási tervét módosítani 
kívánja.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 

57/2018.(VI.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Rendezési Tervének 
teljes eljárás keretein belüli módosításával kapcsolatosan észrevételt nem tesz. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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