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Szám: V/2-12/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. augusztus 17-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.  
 

Szél Józsefné polgármester javasolja, hogy ne az egyebek napirendi pontba tárgyalják a Vasivíz 
Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadását, a településképi rendelet módosítását és a 
gesztenyenapokkal kapcsolatos döntést, hanem külön napirendi pontokban. Tehát javasolja a 2., 
3., és 4. napirendi pontok felvételét. A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 3 igen 
szavazattal elfogadja a napirendi pontokat a felvett napirendi pontokkal kiegészítve. 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 azonosítószámú, „Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési 
rendszerének fejlesztése” pályázattal kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

2. A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

3. A településkép védelméről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
4. Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
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II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 azonosítószámú, „Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési 

rendszerének fejlesztése” pályázattal kapcsolatos döntés 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Amiért mindenféleképpen össze kellett hívni a testületet, az a csapadékvíz-elvezetés, ami nem tűr 
halasztást, mert már több,  mint egy éve a pénz a számlánkon van, és a közbeszerzés miatt kell döntenünk. 
Kérdezem, ami az előterjesztésben szerepel elfogadjátok-e? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

58/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton felhatalmazza Kőszegszerdahely község 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének 
fejlesztése projekt című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 projekt azonosító számú pályázat megvalósítása 
során, mint konzorciumvezető  

1. a pályázat kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztására irányuló ajánlattételi eljárást 
lefolytassa, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő ajánlatot kiválassza, a műszaki ellenőrzésre 
irányuló szerződést megkötésre előkészítse,  

2. a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést lebonyolítsa a Kőszegszerdahely Község Közbeszerzési 
Szabályzata alapján a Dr. Biró Ügyvédi Iroda közreműködésével, 

3. a közbeszerzési eljárást követően a döntést a közbeszerzési eljárásról meghozza. 

Egyúttal Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton nyilatkozik, hogy 2018. évben a Kbt. 
egybeszámítási szabályainak figyelembevételéhez az alábbi építési beruházások valósulnak meg: 

1. Nyílászárók beépítéssel (Kohl Szilárd 5778330 számlaszám) bruttó 568.113,- Ft 

2. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 azonosító számmal ellátott „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések Kőszegszerdahely, Cák, Bozsok, Kőszegdoroszló, Perenye és Velem település 
vonatkozásában” című pályázat Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) meghatározott műszaki tartalom 
alapján. Jogerős vízjogi létesítési engedélyezési tervek” (Solvex Kft. 2018/00059 számlaszám bruttó 
1.504.950,-) 

3. TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017 azonosító számmal ellátott „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések Kőszegszerdahely, Cák, Bozsok, Kőszegdoroszló, Perenye és Velem település 
vonatkozásában” című pályázat Projekt Előkészítő Tanulmányban (PET) meghatározott műszaki tartalom 
alapján. A vízjogi létesítési engedély alapján a tender és kiviteli terv elkészítése, valamint az árazatlan 
költségvetési kiírás kidolgozása” (Solvex Kft. 2018/00067 számlaszám bruttó 501.650,-) 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
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2.  A VASIVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása 
     Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) (a továbbiakban: Vksztv.) értelmében, 
a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira 
tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

59/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 
18-10-100607) által elkészített „Gördülő fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra Felújítások és 
pótlások összefoglaló táblázata V017 Velem ivóvízellátási rendszer”, valamint a „Beruházások 
összefoglaló táblázata - V017 Velem ivóvízellátási rendszer” című dokumentumokat a 
mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10-
100607) a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és a teljes hatósági 
eljárásban képviselje Velem községi önkormányzatot. 
 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 

3. A településkép védelméről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 43/B § (2) bekezdése a) pontja értelmében az állami főépítész törvényességi felügyeleti eljárást 
kezdeményezett. Átadom a szót a kirendeltség-vezetőnek. 
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Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Köszönöm szépen. A polgármester asszony elmondta, hogy az állami főépítész törvényességi felügyeleti 
eljárást kezdeményezett a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.27.) önkormányzati rendeletével 
kapcsolatban. A rendelet-tervezetben alábbi módosítások történetek: 

- A Rendelet 2.§. szerinti értelmező rendelkezései közül hatályát veszti a közérdekű molinó és a 
megállító tábla fogalom; 

- A Rendelet 16/A.§ -sal egészül ki, amely a reklámok, reklámhordozók anyagára, formai 
kialakítására és méretére vonatkozó rendelkezést tartalmazza 

- A Rendelet VI. fejezet hatályon kívül helyezése, mivel ellentétes a törvényi szabályozással. 
Az állami főépítész és az Őrségi Nemzeti Park véleménye az előterjesztés részét képezi. Kérdés esetén 
szívesen állok rendelkezésre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a partnerségi egyeztetést lezáró 
határozatot, a véleményeket és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az állami főépítész és a nemzeti park észrevételit megismertétek. Kérdezem, hogy elfogadjátok-e a 
határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet? 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

60/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Velem község településképi rendeletének 
módosításához beérkezett vélemények figyelembevételével a Velem községi Önkormányzat Képviselő-
testületének a településkép védelméről szóló 2/2018.(II.27.) önkormányzati rendeletének, valamint a 
településképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017.(XI.29.) önkormányzati 
rendelete alapján az alábbi döntést hozza: 
1. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Főépítész VA/KMBK-ÁF/52-
8/2018. számú állami főépítészi véleményt tudomásul veszi. 
2. A képviselő-testület az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 25-571-2/2018 számú véleményét tudomásul 
veszi. 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
rendeletet:  
 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2018.(VIII.18.) önkormányzati rendelete 

Velem község településkép védelméről szóló 
2/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. / 
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4. Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

 

I. Gesztenyenapok őrzése, parkoltatása 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Augusztus közepe van, a Gesztenyenapok miatt meg kell hozni néhány döntést. A közterület-foglalási 
díjak és a belépődíjak változatlanok maradnak, erről már beszéltünk korábban. Az őrzés, parkoltatás egy 
nagyobb tétel. Bíró László idei ajánlata 15 %-kal magasabb, mint a tavalyi. Ennek a legnagyobb része 
órabér, az ajánlat 830 órát tartalmaz. Tavaly az őrzés meg a parkoló kialakítása, összesen 2.350.000 Ft volt, 
idén a 15%-os emeléssel pedig összesen bruttó 2.720.340 Ft. Kérdezem, hogy ezt elfogadjátok-e az 
árajánlatot? 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

61/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre az őrzési, beléptetési, parkoltatási feladatokra a Velem Vid Kft. árajánlatát 
fogadja el 1.494.000,- Ft + áfa áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
62/2017.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre parkoló kialakítására a Velem Vid Kft. árajánlatát fogadja el 648.000,- Ft + 
áfa áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

II. Gesztenyenapok műsorterv, fellépők 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elkészült a műsorterv. Bikinivel már leszerződtünk, ami 1.174.000 Ft, ez már fix. A Holdviola lesz 
vasárnap 650.000 forintért. A kisebb visszatérő fellépők a tavalyi áron vállalták a fellépést.  
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Szabó Zoltán alpolgármester 
Ki az a Papp Tibor? 
 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A Papp Tibor állítólag egy nagyon jó konferanszié. A táncversenyen is ő van. Most én hagyatkozom 
műsorszervező szakemberekre, ők is ajánlották. Amúgy is akartunk már évek óta valakit, aki állandó 
jelleggel a színpadon van. Kérdezem, hogy elfogadjátok-e a Hajnalcsillag együttest, a Tulipánt  együttest és 
a műsorszerződést a fellépőkre? 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

63/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes Alapítvány fellépésére (9730 Kőszeg, 
Hadik András u. 34.) bruttó 50.000,- Ft, azaz bruttó ötvenezer forint összegű megbízási díjat fizet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 

64/2018.(VIII.17) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő 
Gesztenyenapok rendezvényre a Szárazra Nyugat-dunántúli Népzenei Együttes (9300 Csorna, Vadász u. 
6/b) bruttó 45.000,- Ft, azaz negyvenezer forint összegű megbízási díjat fizet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot:   
 
 
65/2018.(VIII.17) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a Holdviola zenekar, Rózsabors Műhely, Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes és a Boglya Népzenei Együttes műsora, Papp Tibor konferanszié fellépésének 
közvetítésével a Mistral 2001 Bt-t (9700 Szombathely, Szürcsapó u. 10.) bízza meg 955.000,- Ft + áfa, azaz 
kilencszázötvenötezer forint + áfa áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a műsorszerződés megkötésére és aláírására.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 
 

III. Gesztenyenapok színpad 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Rátérünk a színpadra. A színpadfelépítés a fény- és hangtechnika elsősorban a Bikini és a biztonság miatt 
lesz most komolyabb fedés. Tavaly is Gombás Endre hozta a 3 faházat, a terelőkorlátot, ki is szállította és 
az idén is, az változatlan áron marad. Kérdezem, hogy ezt elfogadjátok-e? 
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 

66/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a színpad helyszínre szállítása, felépítése, bontása, a színpad előtti tér 
kordonozása, öltözősátor és keverőállás felépítése, rendezvénytechnika elvégzésére a Mistral 2001 
Bt. (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 10.) 979.000,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

IV. Gesztenyenapok reklám 
 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Van a programturizmus portálon reklámunk, az nagyon jó. Ezt az oldalt tízezrek nézik. Ezt a hirdetést 
májusban már az idei évre meg is kötöttem 38.000 Ft-ért, mert a Gesztenyevirágzást is reklámozták. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Vannak még különböző ajánlataink, csak a véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán reklámozzuk-
e a rendezvényt?  Tavaly is azt mondtuk, hogy nem kell. Mit szóltok ti? A tévé így is kijön majd a 
helyszínre tudósítani. 
 
Kern István képviselő 
Felesleges. Csak az a lényeg, hogy a médiát értesíteni kell a rendezvényről, hogy kapjanak értesítést. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A reklámot kérdőjelként meghagyom, ha akartok valamit, akkor, majd jelezzétek. 
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V. Ládavasút árajánlat 

 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ládavasút árajánlata 279.000 Ft +Áfa. A ládavasút üzemeltetése 2 fő szakképzett animátorral. Az 
ajándék játékokat a megbízott ingyen biztosítja. A Képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
 
67/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a Zuggó József (8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 25.) 279.000,- Ft + 
áfa összegű árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

VI. Faművesek  
 
 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ugyanúgy, mint tavaly 290.000 Ft-ot kérnek a faművesek.  8x5 m helyet kérnek. 
 
A képviselők egyhangúan támogatják, és jó ötletnek tartják a bemutatót.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

68/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre beadott faműves mesterség bemutatójára vonatkozó Németh Bálint Kristóf 
(8992 Hagyárosbörönd, Fő u. 3.)bruttó 290.000,- Ft összegű árajánlatát elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 
 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
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VII. Tűzvédelmi és menekülési terv árajánlatának elfogadása 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A tűzvédelmi, illetve menekülési terv elkészítéséről kellene szavazni. Már két éve Kontics Sándor 
készítette, az idei évben is vállalja 80.000,- Ft + Áfa összegért. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy 
elfogadják-e az árajánlatot.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

69/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a biztonsági terv készítésére, oktatásra és helyszíni ellenőrzés elkészítésére 
Kontics Sándor (9763 Vasszécseny, Szövetkezet u. 4.) tűzoltó technikus 80.000,- Ft + Áfa összegű 
árajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és 
aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

VIII. Villamosítási munkálatok árajánlatának elfogadása 
 
Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A villamosítási munkákra a legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Vill Szer Bt. ügyvezetője Szendrődi János úr 
adta, ugyanaz az ajánlat, mint tavaly volt 679.000,- Ft +Áfa. Intézett mindent az E.ON- nál tavaly is, hogy 
kevesebb villanydíjat kelljen fizetnünk. Talán 50 ezret vagy még annyit sem fizettünk és mindenkinek volt 
árama, amit biztosítani kell. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e az árajánlatát?  

 

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   

 
70/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 7-8-án megrendezésre kerülő Velemi 
Gesztenyenapok rendezvényre a villamosítási munkálatok elvégzésére a Vasi Vill Szer Villamos Kivitelező 
Szerelő és Karbantartó Bt. (9700 Szombathely, Szabó M. u. 59.) 695.200,- Ft + áfa összegű árajánlatát 
fogadja el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

 

 
Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal  
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IX. Szemétszállítás 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az idei évben is megkaptuk a BKM Ingatlan Kft. ajánlatát, ami 175.000,- Ft + áfa. Egész nap leviszik a 
szemetet. Tavalyi évben meg voltunk elégedve velük. Kérdezem, hogy egyetértetek-e vele?  
A Képviselő-testület megvitatta a kérdést. 
 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
71/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre az Önkormányzat által kihelyezett szemétgyűjtők ürítését, folyamatos 
ellenőrzését, a szemét zsákolását és elszállítását a gyűjtőhelyre a vásár teljes ideje alatt és a vásárt követő 
nap délelőtt megrendeli a BKM Ingatlan Kft.-től (1074 Budapest, Dohány u. 28. 2.em 23.b.) 175.000,-Ft 
+áfa összegű áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné 

 

X. Mobil wc árajánlatának elfogadása 
 

Hozzászólások: 
 

Szél Józsefné polgármester 
10.000,- Ft +Áfa/db és 15.000 Ft + Áfa/db (mozgáskorlátozott) ár van, mert itt is meg kell nézünk, hogy 
még hányat kérünk. Az ürítés és tisztítás 5.000 Ft/ Áfa/db/ alkalom. A fellépőknél is kell az öltözősátor 
mellett mobil wc. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
72/2018.( VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre a Design Bau 2006 Kft. (9791 Dozmat, Pinkafői út 9.) árajánlatát fogadja el 
10.000,-ft+áfa/db normál wc és 15.000,-Ft+áfa/db mozgáskorlátozott wc és az ürítés és tisztítás 5.000,- 
Ft/áfa/db/alkalom áron. A képviselő-testület 350.000,- Ft + Áfa összeg erejéig felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

XI. Kosaras körhinta árajánlat 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Horgászat fateknőből, egy kacsaröptetős játék, lyukas tábla, karikadobáló, öt pár gólyaláb és a kosaras 
körhinta összesen 110.000 Ft + ÁFA. Ezzel egyetértetek-e?  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot. 
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73/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a kosaras körhintára Simon István ( 8992 Hagyárosbőrönd, Fő u. 34/A.) 
110.000,- Ft + áfa összegű árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
XII. Jegyek 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A jegyeknél a mennyiséget kell megbeszélnünk. A nyomdai költség 10%-kal emelkedett a tavalyi árhoz 
képest. 15 ezer darab belépőjegyet szoktunk rendelni, plusz a tiszteletjegyet. Az idei évben többet kell 
rendelni, mivel a jegyeket a Nemzeti Adó-és Vámhivatal egyetértésével a nyomda látja el dátummal. 

  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot 
 
 
74/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvényre a belépőjegyeket, a leporellókat és a plakátokat megrendeli a Logomotív 
Kreatív Műhely Bt-től (9791 Torony, József Attila u.13.) 350.000,- + Áfa keretösszeg erejéig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Szél Józsefné 

 

 

XIII. Szalagkorlát 

 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a június 15-én tartott testületi ülésen a 49/2018.(VI.15.) 
határozattal elfogadtuk a Road-Piktor Útjelfestő és Szolgáltató Kft. árajánlatát a szalagkorlát kivitelezési 
munkáira 475.800,- Ft + áfa összegben. A műszaki ellenőrrel Zsombori Pál úrral a helyszínen egyeztetve 
kértünk 4 folyóméterrel hosszabb korlátot, így 56 fm szalagkorlát kivitelezése 512.400,- Ft+áfa összegre 
módosul. Kérem a testületet, hogy a 49/2018. (VI.15.) határozatot módosítsuk az eltérő összegre.  

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

 



 

 
12 

75/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2018. (VI.15.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
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 (56 
fm) 512.400,- Ft + áfa összegben a 2018. évi költségvetés terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

 

XIV. Magóvó Kulturális Egyesület Kérelme 
 

Szél Józsefné polgármester 
Elmondta, hogy a Magóvó Kulturális Egyesület, Gajdán Imre egyesületi elnök kérelmet nyújtott be az 
egyesület tevékenységének megkezdéséhez a működési költségeihez. 180 ezer forint támogatást kérnek. Én 
50 ezer forintot javasolnék.  
A testület 50 ezer forintot javasolt egyhangúlag. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Kérem szíveskedjetek szavazni a támogatási kérelemről. 

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

76/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magóvó Kulturális Egyesület részére 50.000,- Ft, azaz 
ötvenezer 00/100 forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2018. június 25. – 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. június 25. – 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 támogatott a támogatás felhasználásáról 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Az eredeti számlán fel 
kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla összegéből……… forint kizárólag a 
76/2018.(VIII.17.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott önkormányzati támogatás elszámolásához került 
felhasználásra” feliratot. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása, nem megfelelő teljesítése, a beszámoló 
nem határidőben történő benyújtása esetén, illetve amennyiben a támogatási összeg - részben vagy 
egészben – nem kerül felhasználásra a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét vagy annak fel nem 
használt részét- a jogszabályban meghatározott kamattal növelt mértékkel – legkésőbb 2018. december 31-
ig a Támogató számlájára visszautalni. 
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A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
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 felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
 
 

XV. Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 
 
Hozzászólások: 
 

Szél Józsefné polgármester 
A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 2018-as évre is benyújtotta a támogatási kérelmét a tavalyi évhez 
hasonlóan. 120 ezer forintot fenntartási költségekre, 80 ezer forintot pedig a gyermek tagok 
foglalkoztatására, például táborozásra fordítanának, 100 ezer forintot pedig eszközköltségre. A 2017-es 
beszámolójukat megkaptuk, a számlákkal elszámoltak. Kérem, hogy szavazzunk az egyesület 
támogatásáról. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

   
77/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726 Velem, 
Rákóczi utca 45/A)részére 120.000,- Ft, azaz egyszázhúszezer 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. 
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 támogatott a támogatás felhasználásáról 2019. január 31-ig köteles elszámolni. Az eredeti számlán fel 
kell tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla összegéből……… forint kizárólag a 
76/2018.(VIII.17.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott önkormányzati támogatás elszámolásához került 
felhasználásra” feliratot. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása, nem megfelelő teljesítése, a beszámoló 
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nem határidőben történő benyújtása esetén, illetve amennyiben a támogatási összeg - részben vagy 
egészben – nem kerül felhasználásra a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét vagy annak fel nem 
használt részét- a jogszabályban meghatározott kamattal növelt mértékkel – legkésőbb 2018. december 31-
ig a Támogató számlájára visszautalni. 
A támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Kőszegi Közös 
Önkormányzati Hivatal által megbízott személy ellenőrizze. 
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 felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott 
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szél Józsefné polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
 
 
Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta az alábbi határozatot: 

 
78/2018.(VIII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (9726 Velem, 
Rákóczi utca 45/A)részére 180.000,- Ft, azaz egyszáznyolcvanezer 00/100 forint vissza nem térítendő 
pénzügyi támogatást biztosít a 2018. január 1. – 2018. december 31-ig tartó időszak eszközfejlesztéséhez és 
nyári táboroztatás lebonyolításának költségeihez. 

 
Elszámolható költségek: 

a) eszközfejlesztéshez 
b) nyári táborozás lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek  
 

 
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 2018. 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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