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Szám: V/50-9/2019.         Készült: 2 példányban 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült:   Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 17-én 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi 
üléséről. 

 
Az ülés helye:   Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 
Jelen vannak:  Szél Józsefné polgármester 
   Szabó Zoltán alpolgármester 
   Balogh Enikő Éva képviselő 
   Katona Viktor képviselő 
            (4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Dr. Abért Alíz jegyzői referens 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 

            (3 fő) 
Lakossági érdeklődő: 0 fő  
 
 

I. 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Dr. Abért Alíz jegyzői referenst, 
Németh Melinda kirendeltség-vezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 
 
Szél Józsefné polgármester 
A meghívót és előterjesztést kiküldtük. Aki egyetért, az emelje fel a kezét.  
 
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 
 
 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
1. Döntés együttműködési megállapodásról  

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

2. Polgármester és alpolgármester munkájának elismerése  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
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3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 
 

4. Egyebek 
 
 

II. 
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Döntés együttműködési megállapodásról  

Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy terjessze elő a 1. napirendi pontot.  
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Előkészítettük a szokásos 
megállapodást, amit a Velemi Gesztenyenapoknál szoktunk kötni. Köszönöm előre is hogy napirendre 
tűzték.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
A szociális tűzifa pályázat mellett azért volt sürgős összehívni az ülést, mivel minden pillanatban kiírhatják 
az önkormányzati választások időpontját és most már nagyon el vagyunk késve a szervezéssel.  
Napról napra egyre többen hívogatnak, főleg árusok. Engedélyeket kellene kérni, szervezni a biztonsági 
szolgálatot stb. most nem sorolom fel, de félő, hogy szabadságra is mennek, meg ülésezési szünet is lesz és 
lehet, hogy nem tudjuk megszervezni. Tényleg legfőbb ideje, mert ez már meg lett volna, ha ki lenne tűzve 
a választás. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Ugyanaz a megállapodás tartalma, mint minden évben. 950.000 Ft ez ugyanannyi, mint a tavalyi összeg. 
Munkabérre és járulékára nyújtana fedezetet az ebben részt vevő kollégáknak. Köszönöm szépen.  
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Lehet, hogy nem tudják sokán, de ha akarjátok bármikor feljöhettek és megnézhetitek, hogy mit csinálnak 
itt a kollégák vagy, azt hogy az előkészítés mennyi munkával jár, senki nem gondolja talán. A több mint 
kétszáz árus és az a kb. 8 millió forint, ami a közterület-használati díjból bejön, az egyetlen biztos bevétel. 
A kiadások azok meg vannak és ugye a jegybevétel pedig teljesen időjárás függő. A közterület-használati 
díjat pedig befizetik az árusok. Senkit sem szeretnénk visszautasítani, nagyon sok új is hívott. Úgyhogy 
nem is tudom, hogy hova rakjuk őket. A Stirlingben dolgozni fognak. Még egyszer úgyis össze fogunk még 
ülni a Gesztenyenapot véglegesíteni, mihelyt kitűzik a választás napját. Már holnap lesz itt egy helyszíni 
bejárás a nyilvános WC miatt, talán már megtudom, hogy mikor kezdik el a munkálatokat. De aligha 
hiszem, hogy októberig befejezik.  
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Szabó Zoltán alpolgármester 
Nekem csak az a kérésem, hogy szombat-vasárnap legyenek itt. Ez a feltétel. 
 

Szél Józsefné polgármester 
Köszönöm szépen. Én látom minden nap és nem akarom magyarázni, de Ti is bármikor meggyőződhettek 
róla, hogy mennyi feladat van. 
 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Mi is köszönjük. 
 

Szél Józsefné polgármester 
Egyetértetek vele, hogy ennyi hozzájárulás legyen a plusz munkájukért? Kérem, hogy szíveskedjetek 
szavazni. 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést és 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 

49/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Együttműködési megállapodást köt a Kőszegi Közös Önkormányzati 
Hivatallal a 2019. október hónapban megrendezésre kerülő Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel 
kapcsolatos önálló feladatban való közreműködésre. A feladat ellentételezésére 950.000- Ft-ot biztosít a 
2019.évi költségvetése terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
 

2. Polgármester és alpolgármester munkájának elismerése  
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

 
Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Könnyű helyzetben vagyok a második napirenddel, mert Polgármester asszony szavait kell megismételni, 
hogy mi mennyit dolgozunk, nyilvánvalóan én is látom, hogy mennyit dolgoznak a kirendeltségen és a 
Polgármester Asszony is. Nehéz lett volna az előterjesztésben leírni azt, ugye mert a múltkori előterjesztés, 
amikor a Polgármester, Alpolgármester Úr munkájának elismeréséről döntött a Képviselő-testület, ez 
nyilván összekapcsolódott egy sikeres Gesztenyenapokkal, amit pozitívan zárt Velem községi 
Önkormányzat. Úgy gondolom, hogy előfordulhat az is, hogy előbb lesz meg a Gesztenyenapok, mint a 
választás vagy akár pont fordítva is és lehet, hogy akik az előkészítésben részt vesznek, azok a munka 
gyümölcsét nem biztos, hogy tudják élvezni. Így az előterjesztésben foglalt jutalomra tennék javaslatot, 
elismerve azt, hogy amióta a Szél Józsefné a Polgármester asszony és Szabó Zoltán az Alpolgármester Úr a 
község gazdálkodása mindig pozitív mérleggel zárt. Azt gondolom, hogy mindig helyt álltak, akár 
személyes, sőt legtöbbször személyes közreműködéssel is a falu életéért. Nyilvánvaló a Velemi 
Gesztenyenapok előkészítésében is a munka dandárját ők végzik. Ezért tennék javaslatot az itt felsorolt 
indokok alapján és az itt megfogalmazott jogszabály helyekre hivatkozva a Polgármester Asszonynak és 
Alpolgármester Úrnak a jutalomra. A törvény adta lehetőség az 6 havi jutalom lenne, viszont ha év közben 
szűnik meg a jogviszony, akkor csak időarányos rész adható. Ha a júliusi ülésen most dönt a testület, úgy 
gondolom, hogy június 30-ig, a három hónap időarányos rész adható. A polgármester asszonynak és az 
alpolgármester úrnak a törvény erejénél fogva a választás napján megszűnik a jogviszonya, és ha újra 
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választják őket, akkor vasárnaptól már újra indul. De mindenhogyan megszűnik a jogviszonyuk. Én a 
három hónapra tennék javaslatot. Köszönöm szépen. 
 

Szél Józsefné polgármester 
Én a közmeghallgatáson is elmondtam, hogy teljesen nyugodt vagyok a tekintetben, hogy bőven 
megszolgálom a jutalmat és a Zoli is, de neki több aggálya is van. Az időt is veszem, hogy mennyit 
foglalkozunk vele. Lehet, hogy ezt sokan nem látják, és nem gondolják végig, hogy mennyi mindenben 
közreműködtünk. Az most már nem tűnik fel a lakosságnak, hogy korábban be sem tudtak menni a 
temetőparkolóba, mert vagy jég volt ott, vagy állt a víz. A Kultúrotthonnál is állt a víz. A legtöbb dolog 
dokumentálva van nálam szerencsére. Az óvodánál nem volt egy derítő, stb. Ha végigmegyek a falun fel 
tudom sorolni mennyi mindent tettünk, de mindez már természetes. Többször hallom, hogy semmit nem 
csináltunk, így kénytelen leszek azzal előhozakodni azzal, amit csináltunk. Azok akik a figyelik és látják, ők 
úgyis tudják. Már rég nem lenne óvoda, hogyha nem így álltunk volna hozzá. Nem sajnáljuk sosem a 
gyermekektől a pénzt. Ez csak néhány példa volt. 
 
Szél Józsefné polgármester 
Érintettséget jelent be, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból való 
kizárás kérdésében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
50/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a jutalommal kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
51/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szél Józsefné társadalmi megbízatású polgármester 
részére megbízatása idején a település érdekében végzett munkája és az eredményes gazdálkodás 
elismeréseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése 
alapján három havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg 2019. évben, a 2019. évi tartalék 
terhére. 

Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Érintettséget jelent be, mert a döntés a személyét érinti. Kéri, hogy a testület döntsön a szavazásból való 
kizárás kérdésében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
52/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett bejelentését 
tudomásul veszi és a jutalommal kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
 
 

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

határozatot: 
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53/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Zoltán társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére megbízatása idején a település érdekében végzett munkája és az eredményes 
gazdálkodás elismeréseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) 
bekezdése, valamint 225/K. § (1) bekezdése alapján három havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg 2019. évben, a 2019. évi tartalék terhére. 

Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 

Határidő:  azonnal 

 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Köszönöm a jutalmat, de én négyfelé szeretném elosztani a kollégáim között. Az önkormányzatnak 
dolgozó két közmunkás és a két falugondnok között fogom felosztani a kapott összeget. 
 
 
 
 

3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat 
benyújtása 
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Szél Józsefné polgármester 

Kérdezem, hogy szeretnénk –e a szociális célú tűzifára pályázni? Megjelent a pályázat, Velem községi 
Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatása jogcím szerint 32 m3 erdei keménylombos tűzifára 40.640 Ft önerő vállalással  nyújthatja be a 
pályázatot. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
Csak ennyire lehet? 

Szél Józsefné polgármester 
Igen és mindig vettünk hozzá, hogy kiegészítsük, azért hogy ne csak 1 m3-t kapjanak, hanem 2 m3-t 
tudjunk adni, azoknak akik rászorulnak. Törvény határozza meg, hogy kik a jogosultak. 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
És meddig lehet benyújtani? 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A pályázatokat az önkormányzatnak 2019. augusztus 1-ig kell rögzíteni és október-november körül lehet 
majd benyújtani a kérelmet. 
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Van valakinek kérdése az 3. napirendi ponttal kapcsolatban? Kérem, hogy szavazzunk.  
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
 
54/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett a 
Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pontja szerinti  
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 
jogcím szerint a 32 m3 erdei keménylombos tűzifára 40.640,- Ft önerő vállalással  benyújtja  
pályázatát. 
2. Velem községi Önkormányzat a pályázati kiírás 6. pontjában foglaltak szerint vállalja, hogy az 
önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

4. Egyebek 
 
 
 

I. Szombathelyi Erdészeti Zrt faszállítás 
 
 

Hozzászólások: 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Ma beszéltem a Szombathelyi Erdészeti Zrt vezérigazgató helyettesével. Nem szoktam vele beszélni, de 

miután szabadságon van a vezérigazgató, vele tudtam beszélni. Május elején felbontottuk a régi 

megállapodást és egy új van helyette készülőben. Azt reméltem, hogy a tervezetet erre az időre már 

megküldik. Ugye felsoroltuk nekik, hogy mi mindennel tudnának bennünket támogatni amellett, hogy az 

utat természetesen helyre állítják majd. Azt mondta, hogy a jövő hét elején megérkezik a tervezet, ha a 

vezérigazgató megjön és alá tudja írni, mert döntöttek már több dologban. A híd, a Petőfi utca, de úgyis 

meglátjuk, hogy mi lesz benne, hogy mi az, amit támogatnak. Azt mondta, hogy jövő hét elején 

megkapjuk. Úgyis összeülünk újra és az ügyvédnőnek is szeretném megmutatni, hogy az a 

kötelezettségvállalás, főleg az utakra vonatkozóan hogy van. És azt mondta még, hogy újra kiírták a 

tervpályázatot, az előzőt azt vissza kellett vonniuk a lakossági panasz miatt. Nem tudom, hogy most más 

útvonal lesz –e. A honlapjukon fent van, hogy kiírták a tervpályázatot és tavaszra gondolják, hogy meglesz 

a másik út. A holnapi Vas Népében lesz bent ez, majd talán mindenki tudja olvasni. Én azt szeretném 

tőletek kérni, hogy várjuk meg, amíg megérkezik - mert én azt hittem, hogy itt lesz a tervezet és meg 

tudjuk vitatni – ha megjön a jövő hét elején, akkor üljünk össze újra. Talán a lakosság látja, hogy tényleg 

keresnek más megoldást. Én megértem, hogy szólnak, mert én is látom, hogy mi van itt és főleg egy alapos 

helyreállítást kell végezni.  
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Szabó Zoltán alpolgármester 
Vártunk már két évet. Szerintem ez már nem oszt, nem szoroz. A következő Képviselő-testület majd 

eldönti, hogy mit akar. Mi szerintem tiltsuk ki a Petőfi utcából. Nekem az a véleményem, hogy nem 

vesznek komolyan minket, de a többiek is mondják el a véleményüket, mert nekem nagyon radikális a 

véleményem. 

 

 

Katona Viktor képviselő 
Zúgolódnak már régóta a faluban. Amit én elmondtam múltkor, azt is ugyanúgy el tudom mondani. Azt is 

vegyük figyelembe, hogy itt gyerekek és öreg emberek közlekednek az utakon. Úgy jönnek le a kamionok, 

hogy a ház és az utak között sok helyen járda sincs. Továbbá ezer más aprósággal felsorakozott már 

szerintem nagyon sok ember. Ezt úgy kell tekinteni – teljesen mindegy, hogy ki a vezérigazgató –, hogy 

talán jobban odafigyelnek. 

 

Szabó Zoltán alpolgármester 
Ha most nem döntünk, akkor nem döntünk két hónap múlva sem fogunk. 

 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Nyilván én nem akarok beleszólni, mert ti vagytok a döntéshozók és sok minden szól pro és kontra. Ha 

tényleg megígérték a Polgármester asszonynak és megígérték neki, akkor én lehet, hogy megvárnám, 

nehogy ő legyen hiteltelen. A jövő héten elolvassátok, vagy nem olvassátok el, akkor meghozzátok a 

döntést. 

 

 

Balogh Enikő Éva képviselő 
Itt komoly érv elhangzott. Ha most megszavazzuk, akkor Julikát teljesen hiteltelenné tesszük. 

 

 

Szél Józsefné polgármester 
Én nem ígértem nekik soha semmit. Sőt mondtam, hogy a Képviselő-testület dönt. És kérdeztem, hogy 

mikor kapjuk meg végre. Erre ő mondta, hogy született már döntés és jövő hét elején megkapjuk. 

 

 

Balogh Enikő Éva képviselő 
Akkor azzal az indokkal léphetünk, hogy abban a pillanatban, ha beindul egy nagyon hiteles és 

ledokumentált ígéret, akkor újra felemeljük a táblát. De most már nem várunk. 

 

 

Szél Józsefné polgármester 
Jól van, én ezt egyedül nyilván nem dönthetem el.  

 

 

Szabó Zoltán alpolgármester 
Szerintem rakjuk ki a 10 tonna súlykorlátozó táblát és utána tárgyaljunk. 

 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző: 

Ezt jól gondoljátok át. Ti tudjátok, hogy ki lakhat ott? Kinek lehet rá szüksége? Szállíthat oda valaki 

tűzifát, mert nem tud behajtani akkor a tűzifaszállító sem. 
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Szél Józsefné polgármester 
Akkor nem tud bemenni a kavicsot szállító autó sem és az úthenger sem. 
 
 
Katona Viktor képviselő 
Julika néni mindenkinek az érdekét nézi. A 10 tonnás súlykorlátozó tábla reálisnak tűnik. 
 
 
Szél Józsefné polgármester 
Rendben van, ezt mindenképpen közölni kell velük. Szólni kell, mert lehet, hogy hétfőn már jön a kocsi. 
Mondjátok, hogy milyen tábla legyen és hová? 
 
 
Szabó Zoltán alpolgármester 
A Petőfi utcánál tudjuk, a hídhoz és 10 tonnásat. A vége az Avar szálló. 
 
 
Katona Viktor képviselő 
10 tonnás, de akkor az össztömeg legyen és ne tengelykorlátozás. 
 

Akkor, ha nincs több hozzászólás, szavazzunk.  
 
 
A képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot: 
 
55/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. augusztus 1. napjával az 
önkormányzati tulajdonú Petőfi Sándor utcában a 10 tonna súlykorlátozó táblát helyez ki. 

Felelős:   Szél Józsefné polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 

II. Velem községi Önkormányzat 2019.évi közbeszerzési terve 
 
 
Hozzászólások: 
 
Szél Józsefné polgármester 
A 2019. évi közbeszerzési tervünket a közbeszerzésnek megfelelően módosítani szükséges, mely terv 
kiosztásra került, kérem, hogy a módosított, egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervről 
szíveskedjetek dönteni. Köszönöm. 
 
 

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot: 
 
56/2019.(VII.17.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat - 14/2019.(IV.29.) határozatával 
elfogadott, valamint a jelen határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt -2019. évi közbeszerzési 
tervét elfogadja és egyben elrendeli annak közzétételét a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR), valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján. 
 
Felelős: Szél Józsefné polgármester 
Határidő: azonnal 
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