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Szám: V/50-4/2019.        Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. február 15-én 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Velem, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségének    

Polgármesteri Irodája 
   9726 Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Balogh Enikő képviselő 
   Kern István képviselő  
   Rába Ákos képviselő       
           (5 fő) 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor jegyző 
   Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
 

           (3 fő) 
Meghívott: 0 fő 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyio 
és gazdálkodási osztályvezetőt, Németh Melinda kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
Az ülést megnyitja.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal. 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

 
2. A 2019-2022 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 

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

3. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

4. Az Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 



 

 
2 

 
5. 2019. évi rendezvénynaptár elfogadása 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

6. Velem Vid Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala (Az előterjesztést később küldjük) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 
7. Velem, 518/1.hrsz-ú ingatlan föld alatti tűzcsap átépítésének ügye (Szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

8. Egyebek 
 
 

 
II. 

 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
 

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása 
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az 1. napirendi pont előterjesztéséhez átadja a szót a Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezetőnek. 
 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tisztelt Polgármesterasszony, tisztelt képviselő testület! A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi költségvetésének az előterjesztését szeretném ismertetni röviden: 2013. január elsején alakult a Kőszegi 
Közös Önkormányzati Hivatal három önkormányzat Bozsok, Velem és Kőszeg alapításával. Az alapító 
megállapodásban rögzítésre került, hogy az állami támogatáson felüli rész lakosságszám arányában 
finanszírozzák a fenntartó önkormányzatok a képen, hogy Bozsok és Velem összlakosságának 60%-a 
Velemet, míg 40 %-a Bozsokot terheli, mind a működési, mind a fenntartási kiadásoknak. A közös 
hivatalnak a létszáma 55 fő. Egyéb hozzászólással nem kívánok élni, az 1-es mellékletben részletezve 
vannak a költségek és a bevételi részek. Hogy ha kérdésetek van, szívesen állok a rendelkezésesetekre. 
Köszönöm szépen!  
 

Szél Józsefné polgármester 
Kéri a képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a határozati javaslatról dönteni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot: 

 
5/2019. (II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő: folyamatos 
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2. A 2019-2022 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 2. napirendi pont előterjesztéséhez 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. Az önkormányzatoknak az 

államháztartási törvények alapján középtávú tervezés keretszámait a költségvetési rendelet megalkotásának 

kell elfogadnia, ennek az előterjesztéséhez csatolt 1. számú mellékletben látható, a 2019-től 2022-ig 

bemutatott középtávú számokat, 2019 évben a ténylegesen beépített számok láthatók. 2020, 2021, 2022-

ben pedig a következő három év elképzelései. A 2020, 2021 évi a tavalyi elfogadott középtávú tervezésnek 

megfelelő számai, attól eltérni csak különös indoklással lehet. 2022-re pedig a 2021 évre előirányzott 

számokat bátorkodtam bent hagyni, mind a működési, mind a helyi adó adóbevételeknél, ez az alapja 

annak, hogyha hitel felvételben gondolkodna az önkormányzat, akkor a saját bevétel 50%-ig vállalhat 

hiteltörlesztési kötelezettséget, de Velemnél ilyen nem merült fel. 

Szél Józsefné polgármester 
Kérem a testültet, hogy szíveskedjenek dönteni. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
6/2019. (II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

29/A.§-a alapján a 2019- 2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.  

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
3. Velem községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 3. napirendi pont előterjesztéséhez átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási 
osztályvezetőnek. 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő testület. Velem községi Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséhez hozzátennék pár gondolatot. Az állami támogatások lakosságszám arányában történnek, 
illetve a gyermekétkeztetés kötelező feladata Velem községi Önkormányzatának. Megjelenik a 
költségvetésben és az állami támogatásában is. A rendeletnek van egy 2.-es számú melléklete, ahol az 
állami támogatások részletezésre kerültek, ott látható milyen jogcímeken, milyen összegű állami támogatást 
kap a település. Itt amit a Polgármester asszony felvetett, a szociális juttatás nincs három millió forint, 
ezzel szemben a Gondozási központtal van egy feladat ellátási szerződése az Önkormányzatnak, ami a 
szociális feladatokra, mint önkormányzati feladatokra vállal ellátási kötelezettséget. Velem 
önkormányzatánál szociális étkezést ebben az évben nem vesznek igénybe, de házi segítségnyújtásra 
tartanak igényt. Ez úgy működik, hogy a településről igénybejelentés érkezik a Gondozási Központba és 
akkor ott meg van határozva, hogy milyen óradíjjal, mert a Gondozási Központnak van egy árlistája, ami 
alapján számolják ki, hogy mennyibe kerül egy óra ellátás díja. Attól függ, hogy hány óra ellátást végeznek 
a településen, az alapján állapítják meg az évi díjat és ez ebben az évben, több mint három millió forint. Ez 
az állami támogatási keret nyújtana fedezetett, mint a szociális feladatokra, mint az Önkormányzat juttatott 
szociális támogatásaira, úgy mond települési támogatásra és gyógyszerre, úgy hogy ezt most saját 
költségvetésből kell, mert a szociális törvény értelmében a juttatásokat akkor is biztosítani kell. Vannak 
kötelező feladatra kapott normatívák, úgy hogy abból és a saját bevételből kell, ha jogos igénybejelentés 
érkezik, megfelel a helyi rendeletnek és a szociális törvénynek, akkor azt a juttatást ki kell fizetni az 
Önkormányzatnak. A Gondozási Központtól esetleg kérhetünk tájékoztatást, hogy hányan vettük igénybe, 
hány órát igényeltek a településen. 

 

Zalán Gábor jegyző  
A polgármester asszony nevében nem lehetne kimutatást kérni? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
Tájékoztatást. 
 
Németh Melinda kirendeltség vezető 
A szociális rendeletünkön akartunk módosítani, de így sajnos nem tudunk. 
 
Zalán Gábor jegyző  
Kérünk egy kimutatást. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
Miután önkormányzati kötelező feladat, innentől fogva így is, úgy is el kell látnotok, ez csak egy 
tájékoztatás lesz, hogy mégis mennyi igény van a házi segítségnyújtásra. 
 
 
 
 

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

 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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4. Az Önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A következő napirendi pontunk a 4. 2019. évi évi munkatervünk, az előterjesztést mindenki megkapta. 

Kérem a testültet, hogy szíveskedjetek dönteni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
7/2019. (II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi munkatervét a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 

  

Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: folyamatos, ill. értelemszerűen. 

 

 
 

5. 2019. évi rendezvénynaptár elfogadása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/A programterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Akkor jön az 5. napirendi pont, a 2019. évi rendezvénynaptár, meg kellene beszélni a Velemi 
Gesztenyenapnak az időpontját. 
 
Rába Ákos képviselő 
Szerintem várjunk addig, míg meg nem lesz a választás. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Jó. Akkor addig, hagyjuk így. 
 
Kern István képviselő 
Egy biztos, hogy az Orsolya nappal ne rakjuk össze. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Javasolja, hogy október 5-6-án legyen a Velemi Gesztenyenapok. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
8/2019. (II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi programtervét a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a Velemi Gesztenyenapok dátumán az 
önkormányzati választási időpont kitűzése után, amennyiben szükséges módosítani fog a testület. 

  

Felelős: Szél Józsefné polgármester. 
Határidő: azonnal 
 
 
 

6. Velem Vid Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Velem község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 14. napjával korlátolt felelősségű 
társaságot alapított Velem Vid Kft. néven. Az ügyvezetői tisztségre a testület Bíró Lászlót bízta meg. Bíró 
László 2016. július 1. naptól díjazás nélkül látta el ezt a tisztségét. Az Önkormányzathoz 2019. január 25. 
napján érkezett megkeresésében az ügyvezető kérte, hogy 2019. február 15-i hatállyal a képviselő-testület 
mentse fel a tisztsége alól. Bíró László lemondására való tekintettel szükségessé vált, hogy a Velem Vid 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére új természetes személy kerüljön megválasztásra. A 
társaság személyi változása kapcsán az Alapító Okirat módosítását el kell végezni. Javaslom az ügyvezetői 
igazgatót tisztségre Pálffy György velemi lakost, akivel előzetesen egyeztettem, hogy elvállalná-e ezt a 
tisztséget. Szeretném, ha a Kossuth u. 8. szám alatt található ingatlant a Velem Vid Kft. szálláshelyként 
üzemeltetné és az ügyvezető a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatokat ellátná. Velem községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Kft. ügyvezetőjének bérét, mint a társaság alapítója állapítja meg. 
Havi illetményére 50.000,-Ft /nettó/hó összeget javasolnék. 
Az átadás-átvétellel kapcsolatos dokumentumok előkészítésére, az alapító okirat módosításának 
Cégbírósághoz történő benyújtására, a munkáltatói iratok előkészítésére kérem, hogy Bakkné dr. Gaál Éva 
Ügyvéd Asszonyt bízza meg a testület. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ügyvezető igazgató személyéről és díjazásáról dönteni 
szíveskedjetek. 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 
 

9/2019.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Vid Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezető tisztségére 2019. február 16. napjától határozatlan időre Pálffy György Velem, Petőfi u. 4. (anyja 
neve: Viola Margit) választja meg. 
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2. A megválasztott ügyvezető 2019. február 16. napjától a feladatát a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartozó munkaviszonyban látja el.  

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szél Józsefné polgármestert, hogy 
Bakkné Dr. Gaál Éva ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításának Cégbírósághoz 
történő benyújtásáról, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos dokumentumok előkészítéséről. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető személyére vonatkozó 
munkáltatói okiratok aláírására.  

 

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 

10/2019.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem-Vid Kft. ügyvezetőjének bérét, mint a társaság 
alapítója állapítja meg.  
Pálffy György havi illetményét a képviselő-testület nettó 50.000,- forintban, azaz ötvenezer forintban 
állapítja meg. 
Az ügyvezető illetményének és járulékainak kifizetése a Velem Vid Kft-t terheli.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7. Velem, 518/1.hrsz-ú ingatlan föld alatti tűzcsap átépítésének ügye (Szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Van egy nagy problémánk: az 518/1.hrsz., Ciklámen utca, tűzcsap áthelyezés. A Vas Megyei 
Kormányhivatal levélben tájékoztatást kért tőlünk a Velem 518/1 hrsz-ú ingatlan tűzcsap áthelyezésével 
kapcsolatosan, hogy hol tart ez az ügy, mert Horváth Jánosné panaszbeadványt terjesztett elő.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A tűzcsap áthelyezést előírta nekünk az ombudsman. A tűzcsap nem lehet bekerítve, nem lehet 
magánterületen. Tavaly kiderült, hogy kényszerrel is be lehet jegyeztetni a vezeték jogot, ha bizonyos 
feltételek megvannak. Egyébként a vízmű nem vállal felelősséget, ha ott valami gond van a közművekkel. 
Horváth Jánosné semmilyen kompromisszumos megoldást nem fogad el, a vezetékjog bejegyzéshez nem 
járul hozzá. Kéri a testületet, hogy egy keretösszeget fogadjanak el, mert aktuális árajánlatot szükséges 
kérni a tűzcsap áthelyezésre. 
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A képviselő-testület egyhangúan azt a javaslatot támogatja, hogy a tűzcsapot helyeztesse át az 
önkormányzat. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 

11/2019.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az 518/1. hrsz-ú ingatlanon található 
föld alatti tűzcsap áthelyezésével a Vasivíz Zrt.-t bízza meg. A kivitelezés feltétele a szolgalmi jog 
rendezése. A képviselő-testület 700.000,- Ft + Áfa keretösszeget biztosít a tűzcsap áthelyezéssel 
kapcsolatosan a fejlesztési tartalék terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy készítse elő az eljáráshoz szükséges 
dokumentumokat.  
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Rába Ákos képviselő 9 óra 5 perckor elhagyta az ülést. 
 
 
 

8. Egyebek 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Új utcanév táblákat és tájékoztató táblákat, valamint két darab nagyméretű információs táblát kívánunk 
elhelyezni a községben. Felkérem Szabó Zoltán alpolgármester urat és Kern István képviselő urat, hogy 
mérjék fel a táblák helyét. 
 
ÉNYKK tervezett menetrend módosítása 
 
Szél Józsefné polgármester 
Az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2019. április 7-től menetrend 
módosítást tervez.  
Hozzájárul-e a testület? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 
12/2019.(II.15.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. által küldött ÉNYKK/678-21/2019 iktatószámú „Tervezett menetrend módosítás” tárgyú 
értesítésben foglaltakat tudomásul veszi, a kért módosításhoz hozzájárulását adja.   
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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