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Szám: V/2-14/2018.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. szeptember 17-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 
testületi üléséről. 

 
Az ülés helye:   Kőszegszerdahely, Közösségi Ház 
   9725 Kőszegszerdahely, Alkotmány u. 4. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Rába Ákos 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.  Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések meghozatala (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
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II. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

 
1.   Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések meghozatala (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

1. Velemi Tűzoltó Egyesület javaslata 

 
 

Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Elmondta,hogy a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatban, hogy a 
Schulter-malommal szemben lévő Kemping területe az Egyesület kezelésében áll. Az ingatlan 
tulajdonosával történt megállapodás értelmében a terület rendben tartása fejében a Velemi 
Gesztenyenapok alkalmával parkoltatásra használhatják, melyre megállapodást kötnénk velük 50.000,- Ft + 
50.000 Ft világítás összegben. A világítást 50.000 Ft-ért igénybe szoktuk venni, most is vegyük igénybe. Én 
azt mondom, ezt támogatásként kezeljük. 
Kérdezem a testületet, hogy egyetért-e ezzel? 
 

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

86/2018.(IX.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:    
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2018. október 13-14-én megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvény lebonyolításában való részvételhez a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(9726 Velem, Rákóczi u. 45/A.) részére 300.000,- Ft , azaz háromszázezer forint vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a működési kiadások terhére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás megkötésére és aláírására. 

Felelős:  Szél Józsefné polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
2. Mentő  árajánlatának elfogadása 
Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A rendezvény idejére, a mentő biztosítására 2 árajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot a Pharmimpex 
Egészségügyi Kft. adta. Tavaly is ők voltak.  
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Rába Ákos képviselő 
Két éve kértünk az OMSZ-től is, mert akkor ezt még én intézhettem, és akkor volt egy megbeszélés a 
kőszegi Mentőállomással, ott volt a Köcse Tamás úr is, és akkor azt mondta szóban, hogy akkor ingyen 
viszik, bármi van. Azt is tudom, hogy akkor, amikor kértünk, bőven 200.000 forint felett volt az ő 
árajánlatuk, mert nekik meg van szabva, hogy ők mennyiért lehetnek itt. Jóval magasabb a díjszabásuk, 
mint egy magán mentőszolgálatnak, ha jól emlékszem majdnem 100.000 forint volt a különbség. 
Akik itt dolgoznak a mentőszolgálatnál, azok az OMSZ-nál dolgoznak, vagy sofőrként, vagy 
mentőtisztként, vagy mentőápoló, vagy a kórházban dolgoznak, mint orvos. Tavaly is olyan volt, olyan 
doktornő volt kint, egy kőszegi, aki a kórházban orvos, és ők munkaidejükön kívül, szabadnapjukon, 
szabadidejükben dolgoznak, így gyakorlatilag kiegészítik az OMSZ-os fizetésüket. Mondtam a Köcse 
Tamás úrnak két éve is, hogy nagyon szívesen hívjuk őket, de azon az áron jöjjön, amilyen áron jön a 
másik. Azt mondta, ő azt nem tudja adni, mert, hogy köti a rendelet. 

 

 
Várja a képviselők hozzászólását. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester és Rába Ákos képviselő is a kedvezőbb ajánlat elfogadását javasolta. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
87/2018. (IX.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2018. október 13-14-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvény egészségügyi ellátás biztosítására a PHARMIMPEX Egészségügyi KFT.  
(6060 Tiszakécske, Dózsa Telep 71.) 220.000,- Ft összegű árajánlatát fogadja el.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és  aláírására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 
3. Rádió 1. ajánlata 
 
 
Szél Józsefné polgármester 

A Rádió 1 megkeresett ajánlattal, hogy 2018. október 8-12 napig határozott ideig hirdessék a 
rendezvényünket 73.000,- + Áfa összegben. Egyetért-e ezzel a testület? 

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

 
88/2018. (IX.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2018. október 13-14-án megrendezésre kerülő Velemi 
gesztenyenapok rendezvény reklámtevékenységére megbízási szerződést köt a Vasi Friss Rádió Kft.-vel 
(képviseli: Dr. Kis-Kádi Tamás ügyvezető igazgató 9700 Szombathely, Dolgozók útja 1/A.) 73.000,- Ft+ 
Áfa áron. 

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

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
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4. 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. 

 

 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
 
89/2018.(IX.17.) 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 
 
 

5. Velemi Gesztenyenapok rendezvény biztosítása 

A díjkalkuláció a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Szél Józsefné polgármester 

Biztosítást kell kötünk a rendezvényre. A Groupama Biztosító Zrt. elküldte az ajánlatát. Kérdezi a 
képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a tavalyi évhez hasonló árajánlatot.   

 

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

 

90/2018.(IX.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 13-14-án megrendezésre kerülő 
gesztenyenapok rendezvényre 2017.10.06-10-9 közötti időszakra a Groupama Biztosító Zrt.(1146 
Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C.) 65.000,- Ft (áfa mentes) összegű árajánlatát fogadja el  

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

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 

 

 
 



 

 
5 

 

 


