Szám: V/50-10/2019.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. augusztus 28-án 8.00 órai kezdettel megtartott 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
Kern István képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető
Dr. Abért Alíz jegyzői referens
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Lakossági érdeklődő: 1 fő

(5 fő)

(4 fő)

I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és
gazdálkodási osztályvezetőt, Dr. Abért Alíz jegyzői referenst, 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 pontokat.

NAPIRENDI PONTOK:
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető
2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
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3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző, HVI vezető
4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
5. A Vasivíz Zrt. ivóvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
6. Egyebek
II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezetőt, hogy terjessze elő a 1. napirendi
pontot.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Az Önkormányzati törvény és
az Államháztartási törvény alapján készült költségvetési rendeletben határoztuk meg, hogy az első félév
módosított előirányzatát augusztus 31-én meg kell tárgyalni a Képviselő-testületnek. Ennek az
előterjesztését ismertetném pár szóban. Az információs táblában kimutatható, hogy az Önkormányzatnak
az első félévben 137.379.723,- Ft-al nőtt a költségvetési főösszeg mind a bevételi mind a kiadási oldalon.
Ezek a számok miből tevődnek össze az az információs táblából részletesen kibontásra került. Például a
TOP Barangolás Projektben nyert az Önkormányzat 124.085.350,- Ft-ot, amelyet mind a bevételi, mind a
kiadási oldalon feltűntettünk. A Helyi Identitás projektben nyert 12.540.000 Ft-ot illetve egyéb
központosított előirányzatok és közcélú foglalkoztatásra nyert az Önkormányzat még támogatást illetve a
május 31-ig elfogadott zárszámadáskor megállapított pénzmaradvánnyal is korrigálódott az Önkormányzat
2019. évi költségvetése. Ezek kerültek beépítésre. Ha egyéb kérdésetek van, szívesen válaszolok.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e az 1. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő
rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
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/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. /
2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy terjessze elő a 2. napirendi
pontot.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Itt az első félév teljesítését
fogom ismertetni röviden. A módosított előirányzatszámok az előbb elfogadott rendeletmódosítás számai,
azok lettek ide beépítve. Százalékosan van meghatározva a teljesítéshez, hogy alakult az Önkormányzatnak
a bevétele és a kiadása. Kiadások elmaradást mutattak elsősorban a beruházási és felújítási kiadások, mivel
a nagy projektek még nem kezdődtek el. A TOP pályázat keretében még nem indult el a Kőszeg-hegyaljai
csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése vagy a TOP Barangolás Projekt. A bevételek azok 82%-ban
teljesültek. Itt ugye a legnagyobb bevételünk a működési bevétel, ami majd az októberi Gesztenyenappal
fog realizálódni. Ezért ez elmaradást mutat, a kiadásoknál pedig az említett projektek miatt van elmaradás.
A Kossuth utca 8. számra a költségvetésben 562.300 Ft lett elköltve az első félévben. Tehát június 30-ai
állapot. Közel 1 millió forint még a Kossuth utca 8. számra beállítva, az előző évek elmaradt
munkálataiként.
Szabó Zoltán alpolgármester
Ebben a táblázatban csak az első félév van?
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető:
Igen, az első félév, június 30-ig.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezem, hogy elfogadjuk-e az 2. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
57/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal
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3. A Helyi Választási Bizottság tagjainak, valamint póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző, HVI vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy terjessze elő a 3. napirendi pontot.
Dr. Zalán Gábor jegyző:
Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselő-testület. Önök előtt is ismeretes, hogy
a Köztársasági Elnök Úr 2019.október 13. napjára tűzte ki a helyhatósági választásokat és a törvény
erejénél fogva az 5 évvel ezelőtt megválasztott Helyi Választási Bizottság tagjainak megbízatása megszűnik.
Új tagokat kell választani. A kollégám beszélt valamennyi taggal és póttaggal, az összeférhetetlenségi
nyilatkozatokat kitöltötték, így nyilván olyan nagy változás nincs. Az ő személyükre tennék javaslatot és
majd a Polgármester asszonyt szeretném megkérni, hogyha a Képviselő-testület megválasztja a tagokat,
addig nem kezdhetik meg a munkájukat, amíg esküt nem tesznek. Az alakuló ülés előtt egy esküt kell
kivenni a tagoktól illetőleg, ha lesz delegált tag, azt meg folyamatosan esketni kell. Öt napja van a
Polgármester asszonynak, hogy kivegye tőlük az esküt. Köszönöm szépen.
Szél Józsefné polgármester
Erről is kell szavaznunk, tehát kérdezem, hogy elfogadjuk-e az 3. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
58/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
23.§-ában kapott hatáskörében eljárva Velem község helyi választási bizottságának tagjait és póttagjait az
alábbiak szerint választja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek következő általános
választására megválasztott választási bizottság alakuló üléséig terjedő hatállyal:
Tagok:
1.
2.
3.
4.
5.

Reményi Istvánné
Prisznyák Katalin
Katona Jánosné
Jagodics István Balázsné
Jagodics Sándorné

9726 Velem, Rákóczi u. 34.
9726 Velem, Rákóczi u. 69.
9726 Velem, Jókai u. 16.
9726 Velem, Rákóczi utca 10
9726 Velem, Rákóczi utca 71.

Póttagok:
1. Simonné Geröly Mária
2. Katonáné Abért Gertrud
3. Jagodics Vidné

9726 Velem, Cáki u. 4.
9726 Velem, Rákóczi utca 23.
97260 Velem, Jókai Mór utca 42.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zalán Gábor jegyző
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4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Eddig minden évben támogattuk a főiskolán, egyetemen tanuló velemieket. Most újra van rá mód, hogy
pályázatból támogassuk őket. Felkérem Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy terjessze elő a 4.
napirendi pontot.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz minden évben csatlakozik az Önkormányzat. Ez az egyetlen
olyan támogatási forma, amiben a felsőoktatásban tanulókat támogatni tudjuk. Első körben a csatlakozási
nyilatkozat aláírására kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a Polgármester asszonyt,
mert így tudunk a pályázat 2020. évi fordulójához csatlakozni.
Szél Józsefné polgármester
Ha szeretnétek, hogy csatlakozzunk, akkor szavazzunk. Elfogadjuk-e a 4. napirendi pontot?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
59/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: folyamatosan
5. A Vasivíz Zrt. ivóvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Felkérem Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy terjessze elő a 5. napirendi pontot.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Minden évben a Gördülő Fejlesztési Tervet el kell fogadni. Most a 2020-2034 időszakra készítette elő a
VASIVÍZ Zrt. A táblázatokat és a kísérőlevelet, illetve a felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát,
valamint a beruházásokat csatoltuk az előterjesztéshez. A Gördülő Fejlesztési Tervet átvállalja a VASIVÍZ
Zrt, hogy mindkét tervrészét a szolgáltatási területére vonatkozóan Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz együttesen nyújtja be. Fel kellene hatalmazni a VASIVÍZ Zrt-t, hogy a Gördülő
Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és a hatósági
eljárásban képviselje Velem községi Önkormányzatot.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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60/2019.(VIII.28.) 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 2020-2034 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 a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot, (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg. 18-10100607) hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz
benyújtsa, és az ezzel kapcsolatos teljes hatósági eljárásban képviselje Velem községi
Önkormányzatot.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

6. Egyebek
I.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosítása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A helyi közművelődésről szóló rendeletünket februárban fogadtuk el, és 1. melléklettel egészül ki, mely a
közművelődési programokat tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő
rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
II.

Kovács Tamás beadványa- Koronaőrző bunker

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Eddig jelzőszalaggal és táblákkal kerítettük el. Most a nagyobb biztonság érdekében kerítéssel látjuk el. A
szélét a gödörnek ezentúl le lehet kaszálni a kerítés mellett.
A képviselő-testület megvitatta a beadványt.
Szél Józsefné polgármester
Szavazzunk. Elfogadjuk-e, hogy körbekerítjük?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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61/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Koronaőrző bunker
területét kerítéssel látja el.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
III.

Rendőrlakás

/Az értékbecslés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Újra felbecsültették a rendőrlakást Kőszegszerdahelyen. Kérik a hozzájárulásunkat, hogy az
értékbecslésben szereplő ingatlant Kőszegszerdahely, Szombathelyi u. 4. szám (48/2 hrsz.) a hozzá
tartozó területtel, összesen 1181 m2 12.400.000 Ft-ért eladhassák. Egyelőre arról kellene határoznunk,
hogy az ajánlati felhívást kiírják a minimális ár 13 millió forint.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az értékbecslést elfogadja és elidegenítésre kijelöli az
alábbi ingatlant: Kőszegszerdahely, Szombathelyi u. 4. szám (48/2 hrsz.) alatt található volt rendőr lakás a
hozzátartozó területtel (1181 m2). Az ingatlan értékbecslése alapján minimális ár: 13.000.000 Ft. A
képviselő-testület felhatalmazza Kőszegszerdahely község Önkormányzatát az ajánlati felhívással
kapcsolatos ügyintézésre.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

IV.

Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió című projekt

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy a TOP-5.3.1-16-VS1-2018-000012 számú, Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió
című projekt teljes időtartamára és az azt követő 24 hónapra (2019.03.01-2024.03.31.) vonatkozó
Cselekvési terv mátrixot és rendezvénynaptárt átnézhettétek, kérem, hogy szíveskedjetek a projektről
dönteni. Köszönöm.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő Testülete 2019. augusztus 28. napján a TOP-5.3.1-16-VS1-2018000012 számú, Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió című projekt teljes időtartamára és az azt
követő 24 hónapra (2019.03.01-2024.03.31.) vonatkozó Cselekvési terv mátrixot és a projekt teljes
időtartamára (2019.03.01 - 2022.03.31.) vonatkozó Rendezvénynaptárt megismerte, elfogadta.
A TOP-5.3.1-16-VS1-2018-000012 számú, Kőszeghegyaljai identitás – Megyei kohézió című projekt
konzorciumi partnereként felelősen együttműködnek a megvalósításban.
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Felelős:
Határidő:
V.

Szél Józsefné polgármester
azonnal
A Velemi Gesztenyenapokkal kapcsolatos döntések meghozatala

1. Velemi Tűzoltó Egyesület-parkoltatás
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Augusztus vége van, a Gesztenyenapok miatt meg kell hozni néhány döntést. A Gesztenyenapokra kb. 9
millió forintot terveztünk be a költségekre. A közterület-foglalási díjak és a belépődíjak változatlanok
maradnak, erről már beszéltünk korábban. A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kezelésében áll a
Schulter-malommal szemben lévő Kemping területe. Az ingatlan tulajdonosával történt megállapodás
értelmében a terület rendben tartása fejében a Velemi Gesztenyenapok alkalmával parkoltatásra
használhatják, 250.000,- Ft + 50.000 Ft világítás összegben, mindösszesen 300 ezer forint összegért számla
ellenében. A világítást 50.000 Ft-ért igénybe vettük tavaly is, most is vegyük igénybe. Kérdezem a
testületet, hogy egyetért-e ezzel?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
64/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. október 5-6-án 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 összegben hozzájárul.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

2. Gesztenyenapok őrzése
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az őrzés, parkoltatás egy nagyobb tétel minden évben. Tavaly az őrzés meg a parkoló kialakítása, összesen
összesen bruttó 2.720.340 Ft volt. Az idei évben az őrzésre érkezett be több árajánlat, a parkoló
kialakítását az önkormányzat végzi.
Az árajánlatok az alábbiak:
1. Minicar Security Kft. (1054 Budapest, Honvéd u. 8.) 2000,- Ft +áfa/fő/óra
2. Marcus Vagyonvédelmi és Biztonsági Kft. (9700 Szombathely, Váci M. u. 37.) 1600,-Ft+áfa/fő/óra
3. NBH Vagyonvédelmi Kft. Hornok Gergely ügyvezető 2200 Ft+áfa/óra/fő
Kérdezem, hogy támogatjátok-e a legkedvezőbb árajánlatot?
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
65/2019.( VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi
gesztenyenapok rendezvényre az őrzési, beléptetési, parkoltatási feladatokra a Marcus Vagyonvédelmi és
Biztonsági Kft. (9700 Szombathely, Váci M. u. 37.) árajánlatát fogadja el 1.436.800,- Ft + áfa áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

3. Velemi Gesztenyenapok műsorterv, fellépők
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az Apostol Együttes szerepléséről döntöttünk már júniusban a 48/2019. (VI.26.) határozatunkkal. Kérem,
hogy a 48/2019.(VI.26.) határozatunkat módosítva döntsünk a többi fellépőről is a Mistral 2001. Bt. általi
szervezésben, az alábbi fellépőkkel:
a./ A két zsivány - élő nagykoncert (mulatós pop-rock)
Kezdés: 2019. okt.5-én 15.00 óra. Műsoridő max. 75 perc.
b./ Apostol Együttes élő koncertje
Kezdés: 2019.okt.5-én 17 óra.
c./ West Régió – élő koncert
Kezdés: 2019. okt.5-én, előreláthatólag 19 óra.
d./ Varnyú Country zenekar – Játsszunk együtt! - gyermekkoncert
Kezdés: 2019. okt.6-án 13.30 óra. Műsoridő max. 60 perc.
e./ Kátai Zoltán Kossuth díjas előadóművész, énekmondó műsora – Emlékezés az Aradi
Vértanúkra.
Kezdés: 2019. okt. 6-án 14.45 óra. Műsoridő max.30 perc.
f./ Fonográf Emlékzenekar
Kezdés: 2019. okt.6-án, 16.30 óra.
g./ A Csodaszarvas – Zisko Olivér tüzes bemutatója
Kezdés: 2019. okt.6-án 18.30 óra.
h./ Papp Tibor konferanszié közreműködése 2019. okt. 5. és 6. napokon.
A műsortervet a Képviselő-testület megismerte és egyhangúlag egyetértett vele.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

66/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2019.(VI.26.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
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Velem községi Önkormányzat a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi Gesztenyenapok
rendezvényre a a két zsivány élő nagykoncert, Apostol együttes élő koncert, West Régió élő koncert,
Varnyú Country Zenekar, Kátai Zoltán Kossuth díjas előadóművész, Fonográf Emlékzenekar, A
Csodaszarvas- Zisko Olivér tüzes bemutató műsora, Papp Tibor konferanszié fellépésének közvetítésével
a Mistral 2001 Bt-t (9700 Szombathely, Szürcsapó u. 10.) bízza meg 2.345.000,- Ft + áfa, azaz kettőmillióháromszáznegyvenöt forint + áfa áron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
műsorszerződés megkötésére és aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
4. Gesztenyenapok színpad, fénytechnika
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Rátérünk a színpadra. Tavaly is Gombás Endre hozta a 3 faházat, a terelőkorlátot, ki is szállította és az
idén is szeretnénk vele dolgoztatni ezt már meg is beszéltük a testülettel, csak most tudunk dönteni róla. A
szerződések: 685.000+ Áfa, valamint a fénytechnika 340.000,- + Áfa. Kérdezem, hogy ezt elfogadjátok-e?
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
67/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án 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.) 685.000,- Ft + áfa összegű árajánlatát fogadja el. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
68/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi
gesztenyenapok rendezvényre a rendezvény komplett hang- fénytechnika telepítésére, üzemeltetésére a
Mistral 2001 Bt. (9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 10.) 340.000 Ft + Áfa árajánlatát fogadja el. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

5. Villamosítási munkálatok árajánlatának elfogadása
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
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A villamosítási munkákra a legkedvezőbb ajánlatot a Vasi Vill Szer Bt. ügyvezetője Szendrődi János úr
adta, ugyanaz az ajánlat, mint tavaly volt 695.000,- 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 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
69/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-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.) 695.000,- Ft + áfa összegű árajánlatát
fogadja el.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

6. Közterület-használatról szóló rendelet módosítása
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Javaslom a közterület-használatáról és rendjéről szóló 9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendeletünk
módosítását oly módon, hogy amennyiben a Velemi Gesztenyenapok rendezvényre a közterület-használati
engedély iránti kérelmet az engedélyt kérő legalább 20 nappal a rendezvény előtt visszamondja és írásban
bejelenti a közterület-használati díj a kérelmezőnek abban az esetben visszajár. Nem jellemző az árusok
részéről, de ez a díjak befizetését is biztosítja, mert ha valaki előtte nap mondja vissza, vagy nem jön el,
akkor tudja, hogy a díj nem jár vissza neki.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő
rendeletet:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a közterület-használatáról és rendjéről szóló
9/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

VI.

Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Kis kitérő a gesztenyenapok mellett. Velem községi Önkormányzat a közpénzek ésszerű és hatékony
felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny
tisztaságának biztosítása és a közbeszerzésekkel kapcsolatos felelősségi körök, feladatok és hatáskörök,
valamint az azok megvalósításánál követendő eljárási szabályok meghatározása érdekében – figyelemmel a
közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseire, Szervezeti és Működési Szabályzata alapján elkészült a
közbeszerzési szabályzatunk. Kérem, hogy a szabályzatot elfogadni szíveskedjetek.

11

A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
70/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem községi Önkormányzat közbeszerzési
szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

VII.
Köznevelési szerződés
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete/
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Velem mellett Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye, Bozsok, Kőszegszerdahely községek
önkormányzatai az óvodai ellátást 2017. szeptember 1. napjától Kőszeg Város Önkormányzatával kötött
köznevelési szerződés útján látják el. Kérelmeztem Kőszeg Város Önkormányzat polgármesterénél a
köznevelési szerződés meghosszabbítását 2022. augusztus 31. napjáig.
A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
71/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata, valamint
Kőszegszerdahely község Önkormányzata között az óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési
szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására. Egyidejűleg Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jogtanácsos által készített, az óvodai ellátás helyéül szolgáló Velem, 895 hrsz. alatt felvett,
természetben a 9726 Velem, Rákóczi utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati jogot alapító
szerződés aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

VIII. Mentő árajánlatának elfogadása
/Az árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Kaptunk a Pharimpex Egészségügyi Kft-től árajánlatot 10.05 és 06-án 09:00-18:00 óráig 243 ezer ft,
valamint az Országos Mentőszolgálattól 10.05 és 06-án 09:00-20:00 óráig 312 ezer ft összegben.
Emlékeztek az esetre, amikor még plusz 80 ezer forintot ki kellett azért fizetnünk, mert nem az Országos
Mentőszolgálattal kötöttünk szerződést és volt egy baleset meg haláleset is. Az árajánlatukban is benne
van, hogy a rendezvényen ellátott betegek kórházba szállításáért külön térítési díjat nem számítanak fel. Én
javaslom, hogy az Országos Mentőszolgálattal kössük meg az idei évben a szerződést.
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A képviselő-testület megvitatta a kérdést. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
72/2019. (VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő–testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi
gesztenyenapok rendezvény egészségügyi ellátás biztosítására az Országos Mentőszolgálat Nyugatdunántúli Regionális Mentőszervezet (9700 Szombathely, Sugár u. 1.) 312.000,- Ft összegű árajánlatát
fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:
IX.

Szél Józsefné polgármester
azonnal
Faművesek

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Ugyanúgy, mint tavaly 290.000 Ft-ot kérnek a faművesek. 50 m2 helyet kérnek.
A képviselők egyhangúan támogatják, és jó ötletnek tartják a bemutatót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
73/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi
gesztenyenapok rendezvényre beadott faműves mesterség bemutatójára vonatkozó Németh Ármin (8992
Hagyárosbörönd, Fő u. 3.) bruttó 290.000,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.
Felelős:
Határidő:
X.

Szél Józsefné polgármester
azonna
Útburkulat károsodás helyreállítása-vis maior

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A vis maior pályázattal kapcsolatban a Kvarcit Mérnöki Iroda Bt. által készített szakvéleményben szereplő
útburkolati károsodások helyreállítására az alábbi árajánlatok érkeztek be:
1. Horváth-Vas Kft. (9600 Sárvár, Ungvár u. 20.) 4.100.000,- Ft + áfa
2. Urai Földgép Kft. (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 130.) 4.400.000,- Ft + áfa
3. Terrano Sárvár Kft. (9641 Rábapaty, 0115/7. hrsz.) 1.551.181,- Ft +áfa
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
74/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az útburkolat károsodás helyreállítását vis maior
pályázathoz a Terrano Sárvár Kft. (9641 Rábapaty, 0115/7. hrsz.) 1.551.181,- Ft +áfa árajánlatát fogadja
el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős:
Határidő:
XI.

Szél Józsefné polgármester
azonnal
Jegyek

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A jegyeknél a mennyiséget kell megbeszélnünk. A nyomdai költség kb. 10%-kal emelkedett a tavalyi árhoz
képest. Minden évben a Logodepo Kft. készíti el a jegyeket. Belépőjegy 797,- Ft+ Áfa/tömb, tiszteletjegy
797,- Ft+Áfa/tömb. 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 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot
75/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án megrendezésre kerülő Velemi
gesztenyenapok rendezvényre a belépőjegyeket a LogoDepo Kft-től (9791 Torony, József Attila u.13.)
350.000,- + Áfa keretösszeg erejéig.
Határidő:
Felelős:
XII.

azonnal
Szél Józsefné
Utak rendbetétele

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsünk a kőzúzalék megrendeléséről, hogy az utakat rendbe tudjuk
tenni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
76/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli Kovács István (9512 Ostffyasszonyfa,
Kossuth u. 35.) vállalkozótól 2800ft + áfa/tonna egységáron kőzúzalékot az utak karbantartásához.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné

XIII.

Szemétszállítás

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az idei évben is megkaptuk a BKM Ingatlan Kft. ajánlatát, ami 217.000,- 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 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot
77/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
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Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. október 5-6-án 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.) 217.000,- Ft
+áfa összegű áron.
Határidő:
Felelős:
XIV.

azonnal
Szél Józsefné
Magyar Falu Program pályázat benyújtása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A Magyar Falu Program keretén belül a 14.288.992,- Ft összértékű kommunális traktor és
munkaeszközeinek beszerzésére pályázni szeretnénk, a maximális támogatás 15 millió forint.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot
78/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Falu Program keretén
belül a MFP-KKe/2019. kódszámú – Eszközfejlesztés közterület karbantartására pályázati kiírásra
kommunális traktor és munkaeszközeinek beszerzésére pályázatot nyújtson be.
Határidő:
Felelős:

XV.

azonnal
Szél Józsefné

Pálffy György ügyvezetői igazgató lemondásának benyújtása

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Elmondta, hogy Pálffy György Csaba beadta lemondását a Velem Vid Kft. ügyvezetői igazgatói
megbízatásáról szeptember 30. dátummal kíván lemondani.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot
79/2019.(VIII.28.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Vid Kft. ügyvezetőjének, Pálffy György Csaba
lemondását elfogadja azzal a feltétellel, hogy az új ügyvezető belépéséig megmarad tisztségében, legfeljebb
az összeférhetetlenség megszüntetésének határidejéig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné
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