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Szám: V/72-5/2020.                       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2020. február 11-én 14,30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Iroda 
   Velem, Rákóczi u. 73. 
 

Jelen vannak:  Bakos László    polgármester 
   Szabó Zoltán   alpolgármester 
   Kern István   képviselő 
   Molnár Adrienn   képviselő 
   Pálffy György Csaba  képviselő 
    
          (5 fő)  

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

    
          (4 fő)   

Meghívott:  0 fő 

    

Lakossági érdeklődő: 0 fő 

I. 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bakos László polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Dr. Abért Alíz jegyzői referenst, 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi 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 pontokat 
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NAPIRENDI PONTOK: 
1. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása 

Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
3. A 2021-2023 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 

Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  
4. Velem községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása, 
valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítása 

 Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
6. A polgármester 2020. évi szabadság tervének jóváhagyása 

 Előterjesztő: Bakos László polgármester 
7. Az Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadása 

 Előterjesztő: Bakos László polgármester 
8. Az Önkormányzat 2020. évi programtervének elfogadása 

 Előterjesztő: Bakos László polgármester 
9. Központi orvosi ügyelet ellátásáról döntés (Szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 
10. Felnőtt háziorvosi ellátás rendelési idejének módosítása 

 Előterjesztő: Bakos László polgármester 
11. Egyebek 

 
 
  

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1. A polgármester cafetéria juttatásának megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyző urat, hogy az 1. napirendi pontot ismertesse.   
 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr! Az előterjesztés tartalmazza a 
főállású polgármesternek sajátos közszolgálati jogviszonya van és a közszolgálati törvény tartalmazza azokat 
a vonatkozó passzusokat, amit ránézve kötelező alkalmazni. Ilyen többek között a cafetéria juttatása is. A 
törvény úgy rendelkezik, hogy a Hivatal vezetője minden évben szabályzatban állapítja meg a cafetéria 
mértékét, ami nem lehet több bruttó 200.000 Ft-nál. Ez tartalmazza már a munkáltatót terhelő kifizetést is. 
Ez a juttatás a főállású polgármesternek is kötelezően is adandó. Így kérném a Tisztelt Képviselő-testületet 
az előterjesztés elfogadására. Köszönöm szépen.  
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Kern István képviselő 

Nekem volna ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy ilyenkor a polgármester dönti el, hogy mire fordítja? 
Milyen típusú cafetéria? 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Szép kártyára lehet ezt igénybe venni. Megszűnt a készpénzes lehetőség. Vendéglátás, szálláshely és 
szabadidős kategória van. 

 

Kern István képviselő 

Évente kell róla szavazni? 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Igen. 

 

Bakos László polgármester 

Van egy kérdésem. Ez államilag támogatott? 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

954.000 Ft állami támogatást kap Velem összesen a juttatásodra, ami nyilván nem jön ki. A béredre, a 
költségtérítésedre és a cafetériára összesen 954.000,- Ft az állami támogatás.  

 

Bakos László polgármester 

Erről nem lehet lemondani? Vagy ez jár? 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Ez jár. Ez olyan, mint a fizetés. 
 

Kern István képviselő 

Az adóbevétellel arányos ez? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
A költségvetési törvény úgy határozza meg, hogy valamilyen szinten figyeli az iparűzési adóerőképességét a 
településnek, viszont a 2016-os statisztikai adatok alapján számítja. Akkor milyen jogviszonyban 
foglalkoztatottak, mi volt a bér és egy különbözeti összeget számol. Van egy furcsa számítási képlet, ami 
alapján számolja. Tavaly ez 990.000 Ft volt, most csak 954.000 Ft. A lakosság szám is mérvadó, az idei 
alapján, melyben volt emelkedés. Nem mi határozzuk meg, hogy mennyi ez az összeg. Az a szám, amihez 
viszonyítják, az a szám állandó, a 2016-os KSH-s adat. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Az illetményalap 46.380 Ft-nak az ötszöröse, de maximum 200.000 Ft. Tehát nincs döntési lehetőség, a 
törvény mondja meg, hogy mennyi. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Hozzáfűznivalóm van. Szóval mindezt csak a főállású polgármesternek kell, hogy adjanak és a társadalmi 
megbízatásúnak nem. Jól értettem? 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Igen. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Egy picit elkanyarodnék. Laci, arra esküdtél fel, hogy Velem érdekeit nézed. 5 millió forint plusz még 
valamennyibe kerülsz a falunak, aminek 9 milliós hiánya van. Azért ezt nagyon meg kellene fontolni és 
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nagyon kérlek, hogy fontold meg és nyilatkozz az ügyben, hogy átmész –e társadalmi megbízatásúra. Akkor 
az összes gondunk megoldódna, legalábbis is egy része. 2.500.000 Ft-ba kerülnél, majdnem 1.000.000 Ft-ot 
támogat az állam, így 1.500.000 Ft-ot elbír a falu. De már 4.000.000 Ft-ot, majdnem 4.500.000 Ft-ot viszont 
már nem. Nagyon kérlek, mondjál valamit. Én már másodszor vetem ezt fel. 
 
Bakos László polgármester 
Így van, semmi gond. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Hidd el, hogy ez nagyon hátrányos fogja érinteni falut. Azt a tartalékot fogjuk felélni, amit az előző vezetés, 
amit annyira szidunk, szidtak, annak a tartalékát. És ezt nem tartom etikusnak.  
 
Bakos László polgármester 
Így van. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Mit mondasz rá? 
 
Bakos László polgármester 
Azt tudom rá mondani, hogy mikor lehet ezt megváltoztatni, bármikor? 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Egy periódus alatt egy ízben lehet megváltoztatni a Te hozzájárulásoddal, viszont akkor az utána már úgyis 
fog maradni. Tehát ezt bármikor. Akár a mostani ülésen, akár egy hét múlva, akár két hét múlva, akár másfél 
év múlva bármikor, de egy ízben és csak egyszer és a Te hozzájárulásoddal. A Képviselő-testület, ha 
mindenki egyetért ezzel és úgy szavaznának, hogy legyél társadalmi megbízatású, de Te nem járulsz hozzá, 
akkor nem tudják megváltoztatni. A törvény úgy szól, hogy a polgármester hozzájárulásával egy ízben és 
egyszer megváltoztatható. 
 
Bakos László polgármester 
Jó. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Ha eldöntötted Laci, akkor most nyilatkozhatnál, és nem kellene akkor se a szabadságodról és semmiről sem 
tárgyalni. 
 
Bakos László polgármester 
A szabadságról tárgyalni kell mindenképpen. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Ha társadalmi megbízatású vagy, akkor nem kell. Ha nem vagy főállású, akkor egy csomó minden nem 
vonatkozik rád. A felesleges köröket megspórolhatnánk magunknak. Ha Te is elszánod magadat, márpedig 
nem lenne rossz, tényleg. Szerintem Te is érzed. Akkor nyilatkozzál és jegyzőkönyvbe vesszük. Átmehetnél 
társadalmi megbízatásúra és akkor egy csomó pénz megmaradna. Tudom, hogy Te is érzed, hogy mennyire 
problémás a helyzet. 
 
Bakos László polgármester 
Én sok mindet érzek. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Csak akkor lépni kellene. 
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Bakos László polgármester 
Nem is tudtam, hogy mennyi idő és energiába kerül az, hogy eljussak valahova, és hogy itt valami történjen. 
De úgy látom, hogy itt nem túl sok időt adtok nekem. Ezzel semmi gond nincs. Akkor is fogom csinálni, ha 
átmegyek társadalmi megbízatásúra. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Persze, akkor is kell csinálni, hisz Te akartál polgármester lenni. 
 
Bakos László polgármester 
Akkor is végig fogom csinálni, függetlenül attól, hogyha én most azt mondom, hogy átmegyek társadalmi 
megbízatásúra. Nem az a lényeg, hogy a szabadság és stb., hanem az jár és ha most megszavazzuk a 
szabadságot, ami tervezetbe van ezt úgysem tudja előre az ember előre, hogy mikor vagyok meghívva ide-
oda. Ezek csak formai dolgok tulajdonképpen. Én azt gondolom.  
 

Kern István képviselő 

Én is úgy vagyok vele, hogy a cafetériát szívem szerint nem szavaznám meg. De mivel az jár, így nem lehet 
mit csinálni.  
 
Bakos László polgármester 
Én sem ragaszkodok hozzá, elhihetitek. 
 

Kern István képviselő 

Az a helyzet, hogy tényleg úgy van az is még egy plusz terhet jelent. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Laci, az, hogy kell csinálnod azt Te akartad. Te akartál polgármester lenni, Te akartad felvállalni, hogy 
javítasz a falun, hogy jobbá teszed és segíted. Erre vállalkoztál, ezért indultál, nem? 
 
Bakos László polgármester 
Így van. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

A kettő ilyen szempontból nincs összefüggésben egymással. A feladataid ugyanazok, csak a fizetésed más. 
A feladatok ugyanazok akkor is.  
 
Bakos László polgármester 
Igen? 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Én úgy tudom, mindjárt megkérdezzük a Jegyző urat. 
 
 
Bakos László polgármester 
Hozzáállás kérdése már csak tulajdonképpen, azt gondolom. A társadalmi megbízatású polgármester akkor 
csinál, amit akar, ha jól tudom. Én ebbe nem akarok belemenni, nem tudom, már futjuk az akárhányadik 
kört, átgondolom. Mikor lesz a legközelebbi ülés? Mikor kell tartani? 
 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Most van a költségvetés, most kellene dönteni.  
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Németh Melinda kirendeltség-vezető  
Előreláthatólag márciusban. A feladatkör tekintetében elmondhatjuk, hogy a társadalmi megbízatású 
polgármesternek ugyanaz, mint a főállású polgármesternek.  
 
Bakos László polgármester 
Meg nem rám van iktatva stb. dolgok. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető  
Eddig sem volt a Polgármester Úrra iktatva egyetlen ügyirat sem. A társadalmi megbízatású polgármesternek 
is el kell látnia a feladatát, attól függetlenül, hogy nem főállásban tevékenykedik. A feladat tekintetében 
ugyanaz. 
 
Bakos László polgármester 
A feladat az más, meg hogy mennyit megyek utána. De mindegy, az legyen az én dolgom. Tudom, hogy mit 
vállaltam, ez tény és való. Más a hivatali dolgok, meg az, hogy mit teszek a faluért és mit megyek és mit 
hajtok. Eddig még elég rövid idő telt el. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Nem a személyed ellen van. A pénz miatt. 
 
Bakos László polgármester 
Hidd el, hogy azon vagyok, hogy jobb legyen. De így nem tudom pikk-pakk ezt megváltoztatni. Igen rövid 
időt adtatok arra, hogy ezt megváltoztassam. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Azt eldönteni, hogy melyik leszel? Társadalmi megbízatású vagy főállású? 
 
Bakos László polgármester 
Így van. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Már októberben is egyszer kérdeztem. És az óta eltelt már több hónap.  
 

Kern István képviselő 

Meg a lakosságnak sem lett egyértelmű felelet adva. Mert a kortes beszéddel azt mondtad, hogy nem tudtad, 
hogy mit kell beikszelni. Tehát a lakosság felé nem volt egyértelműen kommunikálva, hogy te főállású leszel. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Fogalmunk sem volt. Jegyző Úr! A társadalmi és főállású megbízatású polgármesternek a feladatkörei miben 
különböznek? 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Elméletileg semmiben. 
 
 

Szabó Zoltán alpolgármester 

A munkaidőben. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

A főállású polgármesternek meghatározott munkarendje van. Nyilván a jogszabályban a szabadság ugyanúgy 
vonatkozik, hogy tervezni kell. Nagyon nehéz a polgármestereknél betartani, hogy hova hívják éppen. De 
rá ugyanúgy vonatkozik, hogy 15 nappal előtte be kell jelenteni, ha változás van a szabadságában. Számon 
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kérhetőbb egy főállású polgármester, mint egy társadalmi megbízatású. A feladatkör tekintetében ugyanaz. 
A jogszabály nyilván nem tesz különbséget. Egy egész ember több mindenre tud figyelni, mint aki mellette 
főállásban dolgozik valahol. 
 
Bakos László polgármester 
Így csinálja Cákon is polgármester. 
 

Kern István képviselő 

Eddig úgy volt, hogy a társadalmi megbízatású polgármesterek is főállásban látták el lényegében. 
Főállásúként, mert gyakorlatilag mást nem csináltak mellette, vagy nem tudtak mellette mást csinálni. 
 
Bakos László polgármester 
A régi dolgokba inkább ne menjünk bele, jó? Én azt mondom, hogy a költségvetésre tekintettel legyek 
társadalmi megbízatású. Ugyanúgy a Zoliét is csökkentsük ebben a formában, meg a tiéteket is. Akkor 
ugyanúgy a 30.000 Ft-okat is.  
 

Molnár Adrienn képviselő 

Szerintem így korrekt. 
 

Kern István képviselő 

Ha társadalmi megbízatású leszel, akkor tárgyalhatunk a miénkről is. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Szavazzunk is róla és legyen jegyzőkönyvbe véve. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Arról tudunk szavazni, hogy a Polgármester úr megmásítja és arról, hogy hozzuk vissza az Alpolgármester 
úr tiszteletdíját és költségtérítését, mert az övé a Polgármester Úréhoz fog majd igazodni százalékos 
arányban. Újra meg kell állapítani majd a Polgármester úrnak a tiszteletdíját és a költségtérítését és ezt a 
következő ülésre fogjuk tudni előkészíteni. Ugyanúgy, mint a Rátok vonatkozó önkormányzati rendeletet. 
Arról lehet dönteni, hogy a Polgármester Úr lenyilatkozza, hogy ő a továbbiakban társadalmi megbízatású 
és felkéritek a Hivatalt, hogy a következő ülésre készítse elő a Polgármester Úr tiszteletdíját. Ennek a 
függvényében az Alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését. Kéritek, hogy a Képviselői tiszteletdíjas 
rendelet is kerüljön felülvizsgálatra a tekintetben, hogy csökkenjen bizonyos százalékkal. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Én ismételten szeretném jelezni és mondanám, hogy lemondok róla. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Lemondasz vagy valakinek szeretnéd átutaltatni? Különbség van. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Én tudom. Lehetne csökkenteni és utána átutalom. De ha le lehet, akkor nem is kellene nekem átutalni. 
 
Bakos László polgármester 
És a többiek? 
 

Kern István képviselő 

Én úgy gondolom, hogy bruttó 20.000 Ft-ban megállapíthatjuk. Az reális, mert vannak költségek is.  
 
 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
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Tehát a képviselői tiszteletdíj bruttó 20.000 Ft legyen. Én ki fogom számolni a kettőtök tiszteletdíját és arról 
dönteni kell.  A Polgármester úréhoz fog igazodni az Alpolgármester úré is. 
 
Bakos László polgármester 
Nyilatkozom, hogy mai naptól 2020. február 11. naptól a főállású jogviszonyomat társadalmi megbízatásban 
látom el.  
Jó, akkor egy fájó pont le lett tudva. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Annyit még el kell mondanom, hogy miután ez az egész még nincs rendeletileg elfogadva, addig a 
költségvetést még így kell elfogadni és majd módosítjuk. A Gesztenyenap tervezve van bevételi és kiadási 
oldalon is, de ott van az a bizonyos hiány különbözet. Tehát ha nem lenne a Gesztenyenap benne, akkor 
majdnem 8.000.000 Ft hiányzik a költségvetésetekből. 
 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Ez majd azt fogja magával hozni, hogy a működési kiadásotok és költségetek nem lesz annyit. Az tartalékba 
fog kerülni és majd lehet róla dönteni. Megkérem Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy fáradjon ki, 
és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását készítse elő a társadalmi megbízatásnak megfelelően és 
az elhangzott határozati javaslatokat, amelyet a mai napon egy későbbi napirendnél tárgyalunk. Köszönöm. 
  
Németh Melinda kirendeltség-vezető elhagyta a termet. 
 

Molnár Adrienn képviselő 

Szavazunk? 
 

Szabó Zoltán alpolgármester 

Akkor nincs cafetéria sem? Arról akkor nem kell szavazni. 
 
Bakos László polgármester 
A Zoli bére mennyi lesz? 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Az automatikusan a társadalmi megbízatású polgármesterhez fog igazodni. A következő testületi ülésen lehet 
majd dönteni. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

A cafateriáról ez esetben nem kell szavazni már. A többi határozati javaslatokról az SZMSZ módosítással 
egy időben, ha Melinda visszajön, akkor dönt a testület. Javaslom Polgármester Úrnak, hogy a 6. napirend 
kerüljön módosításra oly módon, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és a polgármester 
tiszteletdíjával kapcsolatos döntés legyen. 
 
Bakos László polgármester 
Egyetért a testület a 6. napirendi pont módosításával? 
 
 
A képviselő-testület egyhangúan egyetértett a napirendi pont módosításával.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
2/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
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Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakos László polgármester főállású jogviszonyát- a 
polgármester egyetértésével- 2020. február 11. napjától társadalmi megbízatásúvá változtatja át. 

 
Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

2. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyása            
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 
Felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, hogy a 2. napirendi pontot 
ismertesse.   
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 2013.január 1-jén alakult meg a 
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal. Bozsok, Velem Községek és Kőszeg Város Önkormányzata 
alakításával. A Közös Hivatal megállapodásában rögzítették azt a tényt, hogy az állami normatíván felül a 
Hivatal költségeihez oly módon járulnak hozzá az alapító önkormányzatok, hogy Bozsok, Velem 
létszámarányosan a ráeső részből 60%-át Velem és 40%-át pedig Bozsok fizeti. Miután Velemben van a 
Kirendeltség, így a lakosság magasabb színvonalú ellátásban részesül, ezért született ez a megállapodás. Az 
1. számú melléklete az előterjesztésnek részletesen kimutatásra került, hogy a Hivatalhoz a bér és dologi 
kiadások illetve minimális felhalmozási kiadások elsősorban a számítástechnikai eszközök beszerzése kerül 
tervezésre. Milyen mértékben kell hozzájárulni a fenntartó önkormányzatoknak. Ez Velem vonatkozásában 
5 968 473 Ft működési és 198 561 Ft felhalmozási hozzájárulást jelent. Ez az összeg került egyébként az 
Önkormányzat költségvetési rendelettervezetébe is beépítésre. Úgyhogy ennek az elfogadását kérném a 
Tisztelt Képviselő-testülettől. Szívesen állok a rendelkezésetekre, ha kérdésetek van. Köszönöm szépen. 
Jegyző Úr egy kiegészítést szeretne még. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Próbáltunk spórolni az Önkormányzatnak amúgy is, hogy láttuk mik a hiányok. Az 
osztályvezető asszony elmondta, hogy a köztisztviselői létszámot finanszírozza, ahogy a törvény is szól. 
Lakosságszám arányosan a Közös Hivatalban bent vannak. 56 fő a megállapított köztisztviselői létszám, 
ebből a projekt irodán dolgozik nálunk 7 fő, ebből 5 főnek a bérét a pályázatokból számolom és ők 
határozott időre vannak. Annak ellenére, hogy megjelennek az összlétszámban, de az ő finanszírozásukba 
Bozsok és Velem község Önkormányzata nem vesz részt. Nyilvánvaló ez azt is hozza magával, hogy nem is 
dolgoznak Bozsoknak és Velemnek. Ennek az 5 főnek 2020. december 31-el le fog járni a határozott ideje. 
TOP-os projektek, stb. kifutnak. Két fő gyermekétkeztetési kollegina a pénzügyi osztályról, akik szintén 
benne vannak az 56 főben és nem finanszírozza Bozsok, sem Velem. Azt gondoltuk a pénzügyi 
osztályvezető asszonnyal, hogy így korrekt az elszámolása a két kis településnek, hogy ne fizessenek többet. 
Tavalyi évben nem minden önkormányzat részesedett, de mi adóerőképesség alapján a maximumot kaptuk. 
Az elismert létszám után 800.000 Ft-ot, per főt kaptunk egy évre. Ezért pályázni kellett. Ennek a pályázatnak 
az volt a feltétele, hogy az illetményalapot 20%-kal el kellett téríteni. Így meg lehetett kapni. Most minden 
Önkormányzatnak ez 800.000 Ft az elismert létszámra, automatikusan beépítésre kerültek, nem kellett 
pályázni. Így áll össze a Közös Hivatal finanszírozása. 
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Bakos László polgármester 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, kérdezem, hogy elfogadjátok-e a 
második napirendi pontot?  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
3/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő:  folyamatos 
 

 
 

3.  A 2021-2023 évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása 
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető  

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

 

Bakos László polgármester felkéri Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt, 
hogy a 3. napirendi pontot ismertesse.   

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartási törvény 
értelmében a középtávú terv keretszámait az önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása előtt kell a 
Képviselő-testületnek elfogadni és ezek a keretszámok kerülnek a költségvetési rendeletbe beépítésre. Itt az 
elmúlt évihez képest, ha eltérés van és van, miután ez hároméves terv. Elmúlt évben már ebből két év már 
megállapításra került, csak különös indokkal lehetne változtatni. Itt nem szándékoztam változtatni az elmúlt 
évben elfogadott keretszámokon. A helyi adók és a saját bevételek vannak megállapítva és a Stabilitási 
törvény alapján itt jön ki az, hogy az önkormányzatoknak az itt megjelent működési bevételük 50%-ig 
vállalhatnak hiteltörlesztést. Ez az, ami alapján tudnak a Kormánytól hitelkérelmet engedélyeztetni és 
hitelkérelemmel fordulni. Az Önkormányzatnak ilyen jellegű kérelme nincs. A költségvetésbe nem 
terveztünk hitelt, úgyhogy visszafizetési kötelezettséget sem terveztünk ebben. Szívesen állok a 
rendelkezésetekre, ha bármilyen kérdésetek van. Köszönöm szépen.  
 
 
Bakos László polgármester  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, kérdezem, hogy elfogadjátok-e a 
harmadik napirendi pontot?  
  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
4/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
29/A.§-a alapján a 2021-2023. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámait elfogadja.  
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Felelős:            Bakos László polgármester 
Határidő:         azonnal 

 
 
 

4. Velem községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester mindenki megkapta 4. napirendi pontot. Nem hiszem, hogy ezt fel kellene 
olvasnom. Tudomásul vettétek ezt a paksamétát? Áttanulmányoztátok? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Az információs tábla az részletesen tartalmazza ezeket a működési jellegű bevételeket és kiadásokat.  
 

Kern István képviselő 

Lenne egy kérdésem az Edinához a Kossuth utca 8-al kapcsolatban. Korábbi években szavaztuk oda 
felújításra pénzt. Az bent van a költségvetésben? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Miután nem valósult meg, nem volt elkülönített forrás rá. A költségvetésetek a tavalyi évben lehetőséget 
adott arra, hogy előirányzatként szerepeljen. Sajnos a 2019-es évben nem maradt kellő forrása az 
Önkormányzatnak. Kötelező jellegű kiadások, amiket az Önkormányzatnak be kellett terveznie, pl. 
Kőszeghegyaljai csapadékvíz. 
 

Kern István képviselő 

Értem, akkor ez változhat még. Tavaly összeírtuk, hogy mi kellene oda, egy kalkulációra ha szükség volna. 
 
Bakos László polgármester  
Megkeresés volt a bérbevételével kapcsolatban. Az Egyebek pontban gondoltam ezt elmondani. 
 

Kern István képviselő 

Jó, akkor van még egy kérdésem. Lehet, hogy én nem láttam jól egy olyan sort, hogy a Rákóczi utca 18., a 
Kultúrház, hogy a központi fűtésre 2.000.000 Ft, az micsoda? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Az a felhalmozási bevétel táblán van. Ennek a bevételi forrása az lenne, hogy a Kőszegszerdahelyi 
rendőrlakás értékesítése elindult, alá lett írva az adásvételi szerződés. És 2020-ban 2.000.000 Ft várható az 
Önkormányzatnak onnan, mint bevétele. Erre a bevételre lett beállítva. 
 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető visszaérkezett a testületi ülésre. 
 
 

Kern István képviselő 

Ez a központi fűtéses dolog, erről még nem beszéltünk, ez a Polgármester Úr ötlete? Ez honnan jött, ez új 
nekem? 
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Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Erről korábban nem beszéltünk. A Polgármester Úrral átbeszéltük a költségvetést és ez igazából nemcsak 
az ő javaslata volt, hanem én említettem neki, hogy akkoriban, amikor a Rákóczi 18. Könyvtárra kaptunk 
támogatásokat, akkor készült korábban egy gázterv már. Ha van más tervetek, lehet. 
 
Bakos László polgármester  
Igen, tegyük oda bele és meglátjuk. Az előtetőt is lehetne például. Kevés közmunkás, közalkalmazott lesz, 
arra tekintettel. 
 

Kern István képviselő 

A Könyvtár kapcsán volna még egy kérdésem. Volt pénz elkülönítve a felújításra az elmúlt években és akkor 
maradt meg minden évben maradvány? Az munkabérre nincs elköltve? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Nincs elköltve. Ugye 1.800.000 Ft-ot kap az Önkormányzat a kulturális feladatra, a Könyvtár és a 
Kultúrotthon a Rákóczi 18-ban működik együtt. Azon a kormányzati funkción így szerepel külön is, hogy 
könyvtár és Kultúrotthon. Ezzel szemben 1.382.000 Ft lett betervezve, tehát egy gyenge 420.000 Ft hibázik 
még ebből. De azt mondtuk, hogy a Kultúrotthonok, ha vesz az Önkormányzat bármit a Rákóczi 18.-ra, 
akkor azt el tudjuk számolni. Ez egy állami támogatás és minden évben elszámolunk róla. Ha nem használjuk 
fel, akkor vissza kell fizetni. A tűzifát, a karbantartásra, és minden, ami azzal, épülettel kapcsolatos, miután 
nincsen elkülönítve az épület. Kis értékű tárgyi eszköz szerepel a felhalmozási kiadások között. Egy dolog 
nem szerepel a költségvetésetekben, ez a Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás. Módosításra került 
tavaly év végén, meghozta mindenki egységesen, hogy azt a felhalmozási részt nem kell fizetni. Viszont a 
2019-es év már nem lett nekik kifizetve a 174.000 Ft. Ez ügyben állítólag minden önkormányzattal egyedileg 
megállapodnak, mert csak 2020. januárjától tudták a megállapodást módosítani és a visszamenőleges három 
évnek a díját, aki befizette, annak visszautalják. Aki nem fizette be, annak meg nem kell befizetni. A 2019-
es évről van Velemnek egy 174.000 Ft ki nem fizetettje, ez kimaradt a Velemi költségvetésből. Bízzunk 
abban, hogy megszületik ez a megállapodás és nem kell befizetni. Én ezzel már nem számoltam.  
 

Szabó Zoltán alpolgármester 

A Gesztenyenaphoz milyen összeg van rendelve? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
20.320.000 Ft van hozzá tervezve bevétel és 8.000.000 Ft kiadás. A jegybevételnél ez az összeg a tavalyi és 
a kiadási oldalon pedig minimális, a rendezvénykiadásért összesen 4.000.000 Ft. 
 
Bakos László polgármester  
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, kérdezem, hogy elfogadjátok-e a 
negyedik napirendi pontot?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:   
  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
 

 

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat 
módosítása, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítása 

       Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 5. napirendi pontot ismertesse.   
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Március 1-től a jegyzőknek 
megszűnik az építésügyi feladat és hatáskörük. A Vas Megyei Kormányhivatal szervezetébe integrálódnak, 
tehát nem is járási szinten. A Kormánymegbízott úr ígéretet tett arra, hogy azért Kőszegen és gondolom, 
hogy valamennyi járásban a Járási Hivatalok közreműködésével otthagyja az ügyintézési pontot. Ezáltal 
csökken a Polgármesteri Hivatal létszáma majd március 1-től. Mivel két fő köztisztviselőm volt, de 1 fő már 
egy éve nem volt betöltve. Március 1-től 56 főről 54 főre csökken a Közös Önkormányzati Hivatal létszáma. 
E mellett a belső ellenőr kérte még, hogy a hivatali szervezeti ábrán őt is meg kell jeleníteni, törvényi előírás. 
Illetőleg az Igazgatási és Építéshatósági Osztály neve változott meg, Igazgatási Osztállyá, hogy ne legyen 
megtévesztő, hiszen ilyen feladata már nincs a jegyzőnek. Ezeket a módosításokat vezettük át a 
megállapodáson is és a Közös Hivatal Működési rendjén. Ehhez kérném a Képviselő-testület jóváhagyását. 
Köszönöm szépen. 

 
Bakos László polgármester 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Elfogadjátok-e az ötödik napirendi pontot?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
5/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 
működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. március 1-i hatállyal jóváhagyja az 1. melléklet 
szerinti tartalommal.  

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzattal és a Bozsok 
községi Önkormányzattal kötendő, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodás módosítását jóváhagyja a 2. melléklet szerinti tartalommal. A képviselő-testület 
felhatalmazza Bakos László polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  Bakos László polgármester és dr. Zalán Gábor jegyző. 
Határidő:  azonnal. 
 
 
 
 

6. A polgármester az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013. (IX. 

26.) önkormányzati rendelet módosítása a polgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének 
megállapítása 

Előterjesztő: Bakos László polgármester 
/Az SZMSZ módosítás előterjesztés és határozati javaslatok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 

 
Bakos László polgármester  
Kérem a Jegyző Urat a napirend előterjesztésére. 
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A Melinda előkészítette az SZMSZ 
módosítását, melyben az főállású jogviszony társadalmi megbízatásra került, valamint azokat a határozati 
javaslatokat, melyeket a képviselő-testület az 1. napirendi pontnál felvetett. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
 

Bakos László polgármester 

Érintettséget jelent be, de a szavazásban részt kíván venni. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:   
  
6/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László polgármester érintettség miatt tett 
bejelentését tudomásul veszi és a polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása ügyében 
úgy határoz, hogy a polgármestert e döntéshozatalból nem zárja ki. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
7/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíját 2020. február 11. napjától havonta 149.600.- Ft-ban állapítja meg. 

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 2020. február 11. napjától 
havi 22.400.-Ft költségtérítést állapít meg. 

 
Felelős:  Dr. Zalán Gábor jegyző 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
8/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre Szabó 
Zoltán alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról szóló 100/2019.(X.24.) 
határozat felülvizsgálatát készítse elő. 
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2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre a 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 18/2014.(X.21.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő, úgy, hogy 
a képviselőknek az eddigi 30.000 Ft / hó tiszteletdíj helyett 20.000 Ft / hó tiszteletdíj kerüljön megállapításra.  
 
 

7. Az Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadása 
 Előterjesztő: Bakos László polgármester 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester  
Mindenki áttanulmányozta - e kérdezném?  Amennyiben kérdés nincsen, akkor szavazásra bocsájtom. 
Elfogadjátok-e a hetedik napirendi pontot?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
9/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi munkatervét a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

  
Felelős:  Bakos László polgármester. 
Határidő:  folyamatosan, ill. értelemszerűen. 

 

 

8. Az Önkormányzat 2020. évi programtervének elfogadása 

 Előterjesztő: Bakos László polgármester 

/A programterv a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester  
Ez egy picit változik.  
 

Kern István képviselő 

A Szent Vid Búcsú június 14-re van beírva. Szent Vid napja hétfőre esik, de az Úr napja is egyben- tehát 
ezek most kérdések.  
 
Bakos László polgármester  
A kommunizmus áldozatának emléknapja az február 28-án meg lesz tartva. 
 
Bakos László polgármester  
Amennyiben további kérdés, hozzászólás nincsen, akkor szavazásra bocsájtom. Elfogadjátok-e a nyolcadik 
napirendi pontot, a változtatásokkal?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a 2020. évi 
programtervet. 
 
10/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi programtervét a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
  
Felelős: Bakos László polgármester. 
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Határidő: folyamatosan, ill. értelemszerűen. 
 
 

9.  Központi orvosi ügyelet ellátásáról döntés (Szóbeli előterjesztés) 
            Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző 

 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester  
Felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 9. napirendi pontot ismertesse.   
 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! December 31-én lejárt a Pusztai 
Egészségügyi Bt-vel a központi orvosi ügyeleti ellátásról szóló szerződés. A doktor úr Bozsok és Velem 
község polgármestereinek is küldött egy olyan nyilatkozatot, hogy amíg nem talál a község új vállalkozó 
orvost, akkor addig változatlan feltételekkel vállalja. Az indoka többek között az volt, hogy mi már 
elindítottuk Kőszeg Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárást, 2+1 évre írtuk ki. A közbeszerzési 
értékhez nemcsak azt az értéket kell hozzászámolni, amit az Önkormányzat ad az orvosnak, hanem, amit az 
orvos is igényel. Kőszeg vonatkozásában elértük a közbeszerzési értékhatárt. 147 Ft-os áron hirdettünk 
eredményt. Így is jelentős emelésen mentünk át.  A Pusztai doktor úr ugyanazzal az árral kereste meg a térség 
Önkormányzatait. Velem vonatkozásában nem éri el ez a közbeszerzési értékhatárt. Így a beszerzési 
szabályzat alapján folytattuk le az eljárást. Az itt található egészségügyi szolgáltatókat kerestük meg, de Velem 
vonatkozásában is a Pusztai Egészségügyi Bt lett a legolcsóbb ajánlattevő. Így most két évre akkor az 
Önkormányzat vele kötne szerződést.  

 

Bakos László polgármester 
Köszönjük szépen Jegyző úr. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Elfogadjátok-e a kilencedik 
napirendi pontot?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
11/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem községi Önkormányzat és Pusztai Egészségügyi 
Bt. (9730 Kőszeg, Velemi út 11/B.) között a központi orvosi ügyelet ellátására megbízási szerződést köt 
2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időtartamra. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  Bakos László polgármester. 
Határidő:  azonnal 

 
10.     Felnőtt háziorvosi ellátás rendelési idejének módosítása 

           Előterjesztő: Bakos László polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester  
Volt egy megkeresés a Koczor doktor úr részéről. Öt polgármesternek volt megbeszélés 
Kőszegszerdahelyen, s kért bennünket, hogy a hétfői rendelés átkerülne szerdára. Azzal indokolta, hogy 
Kőszegszerdahelyre járnak le a betegek és amikor idejön itt van 3-5 beteg és a többi mind 
Kőszegszerdahelyre megy. Ott meg van 30 beteg még. Az ellátáshoz megfelelő eszközök is ott vannak. 
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Kern István képviselő 

Hosszabb lesz Kőszegszerdahelyen a rendelési idő ezek szerint? 
 
Bakos László polgármester  
Volt, ahonnan elvett, de tőlünk nem marad nálunk 1,5 óra. Csak hétfőről szerdára kerül át. Az volt a kérés, 
hogy szeretne, ha így elfogadnánk. Örüljünk, hogy marad. 
 
Bakos László polgármester  
Amennyiben kérdés nincsen, akkor szavazásra bocsájtom. Elfogadjátok-e a tizedik napirendi pontot?  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
12/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
I. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Kőszegszerdahely Község 
Önkormányzata, mint egészségügyi szolgáltató (székhely: 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5., egyedi 
azonosító: 018460) részére 2014. évben módosított, de 2012. május 30. napján XVIII-R-091/02302-2/2012. 
iktatószámon kiadott működési engedélyben meghatározott összes rendelési idő (19,5 óra óra) változatlanul 
hagyása mellett a Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely és Velem községek felnőtt lakosságára 
kiterjedő ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi ellátás rendelési idejét az alábbiak szerint módosítja 2020. 
március 1. napjával: 

 

Hétfő 11:30 16:00 Kőszegszerdahely 4,5 

Kedd 7:00 8:00 Vérvétel 1 

 8:00 9:30 Kőszegszerdahely 1,5 

 9:30 11:00 Bozsok 1,5 

  11:00 12:00 Cák 1 

Szerda 12:00 13:30 Velem 1,5 

  13:30 16:00 Kőszegszerdahely 2,5 

Csütörtök 7:00 8:00 Vérvétel 1 

 8:00 9:00 Kőszegszerdahely 1 

     

     

Péntek 8:00 10:30 Kőszegszerdahely 2,5 

  10:30 12:00 Kőszegdoroszló 1,5 

   Összesen óra: 19,5 

 

II. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a határozati kivonatot Kőszegszerdahely község 
Önkormányzatának haladéktalanul küldje meg, a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal 
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályához teljesítendő bejelentés mielőbbi intézése érdekében. 

 

 

 
Felelős:   Bakos László polgármester 
Határidő:   I. pont vonatkozásában 2020. március 1.,  
   II. pont vonatkozásában haladéktalanul 
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11. EGYEBEK  
 
I. 518/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérelem 

 
Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 

Van itt egy régi ügy és nem tudom, hogy mennyire ismeritek a Horváth Jánosné félét. Bírósági határozatok, 
több száz oldal stb. Ezzel kapcsolatban kaptunk egy megkeresést a szomszédjától, hogy vásároljuk meg az 
518/1. hrsz-ú telket. Én beszéltem Horváth Jánosnéval, ő nem kívánja értékesíteni sem az 
Önkormányzatnak, sem másnak az ingatlant. A levelet a képviselő-testület is látta, kérem mondjátok el a 
véleményeteket.  

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Van egy tavalyi határozata is az Önkormányzatnak a 11/2019.(II.15.) melyben a testület vállalja, hogy az 
518/1 hrsz-ú ingatlanon a tűzcsap áthelyezésével a Vasivíz Zrt.-t bízza meg, és a szolgalmi jog is bejegyzésre 
kerül. Erre 700.000,- Ft + Áfa keretösszeg áll rendelkezésre.  

 

Kern István képviselő 

Ez korábban is felmerült és kiderült, hogy nem adja el. Kb. 100.000 Ft lenne a megvásárlása, 30-40 m2 körül 
van. 

  

Molnár Adrienn képviselő 

Molnár Lászlóné kifizetné az Önkormányzatnak a költségét, írta nekem is a levelében, de nem akarja eladni. 
Patt helyzet van. 

 

Bakos László polgármester 

Itt nincs más, mint a tűzcsap áthelyezést az Önkormányzatnak be kell vállalni. Ebben futjuk a köröket, mert 
a Szemes úr készíti a változási vázrajzot. Ezzel meg sok teendőnk szerintem nincs. Voltak nálam az ügyvéd 
úrral és akkor itt beszélgettünk. Amennyire átolvastam az anyagot, nincs mit tenni. 

 

Kern István képviselő 

Vezetékjog, szolgalmi jog bejegyzés megtörtént? 

 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 

Volt ott egy digitális földmérés és a környező részen a telekhatárok kitolódtak, úgyhogy most annak 
megfelelően a rajzokat módosítani szükséges. Folyamatban van az ügy.  

 

Bakos László polgármester 

A képviselő-testület álláspontja szerint nincs szándékában megvásárolni az 518/1. hrsz-ú ingatlant és 
továbbra is fenntartja a 11/2019.(II.15.) képviselő-testületi határozatot a tűzcsap áthelyezésről. 

 

Bakos László polgármester  
Amennyiben kérdés nincsen, akkor kérem a testületet, hogy szavazzon. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
13/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  
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1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2019. (II.15.) képviselő-testületi határozatát 
fenntartja. 
2. A képviselő-testület az 518/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra vonatkozó kérelmet elutasítja. 
 
Felelős: Bakos László polgármester. 
Határidő: azonnal 
 

II. Magóvó Egyesület 
 
Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 

Érkezett egy kérelem a Magóvó Egyesülettől, hogy 250.000 Ft-ot támogatási kérelem a 2020-as évre. 

 

Kern István képviselő 

Hasonló összegeket szokott írni az Imre egyébként. De én nem tudom. 50.000- 100.000 Ft körül szoktunk 
adni. Az az igazság, hogy bármilyen műsort kell itt a faluban szervezni, akkor ők vannak foglalkoztatva. Én 
szerintem 100.000 Ft, az reális. De nem tudom a mostani költségvetésből. 

 

Molnár Adrienn képviselő 

Ez önkéntesen adható. 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

A költségvetésetekben most jelenleg nincs erre forrás. Viszont ugye a Polgármester úr lemondott a főállású 
polgármesterségéről és majd el lesz fogadva az új tiszteletdíjatok is, akkor a költségvetést úgyis újra kell 
tárgyalni. Akkor esetleg beépíthetjük. Úgy dönthettek, hogy akkor a költségvetés módosításnál beépítésre 
kívántok 100.000 Ft-ot. Ott majd a módosításnál vegyük figyelembe. Ezt úgy is lehet, hogy a következő 
testületi ülésre mindent kidolgozunk. 

 

Molnár Adrienn képviselő 

Szerintem így jó. Vagy kapnának külön a fellépésekért, ami plusz munkáért lenne. 

 

Bakos László polgármester 

Ezt megszavazzuk? Attól függ, hogy mennyi dolgot adunk nekik? 

 

Kern István képviselő 

Figyeljetek, ha megszavazzuk a 100.000 Ft és később úgy látjuk, hogy marad még pénzünk, akkor tudunk 
majd adni. Külön az Adventért például, ha lesz lehetőségünk. 

 

Bakos László polgármester 

Akkor, ha mindenki egyetért vele szavazzuk meg a 100.000 Ft-ot? 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
14/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magóvó Kulturális Egyesület részére 100.000,- Ft, azaz 
egyszázezer forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2020. január 1. – 2020. december 31-
ig tartó időszak működési költségeihez. 

Elszámolható költségek: 

a)  működési költségek (közüzemi költségek, irodaszer, kis értékű tárgyi eszközök, útiköltség, benzin, 
étkeztetés, szállás, stb.)  
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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 2020. 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 2020. január 1. – 2020. 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 2021. január 31-ig köteles elszámolni. Az eredeti számlán fel kell 
tüntetni jelen támogatási szerződés számát, illetve „A számla összegéből……… forint kizárólag a ………… 
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 2020. 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 
2021. 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:   Bakos László polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

III. Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulat 
 
Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 

Őrségi Talajvédelmi Társulat kért hozzájárulást, de eddig sem volt ilyen. Megkaptátok az anyagot. Nem 
kötelező. Akkor ezzel továbbra sem foglalkozunk. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
15/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének nem áll módjában az Őrségi Vízrendezési és 
Talajvédelmi Társulat 2020. évi működési költségeinek biztosítása érdekében önkéntes hozzájárulást 
nyújtani. 

 

Felelős:   Bakos László polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

IV. Kőszeg és Vidéke havilap 
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Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 

Van ez az újságunk, melyből 100 db van legyártatva. Ezt keveslik, hogy nem minden házhoz jut. Mi a 
véleményetek, emeljünk -e rajta? Minden hová dob be az István és azt mondta, hogy 150 db kellene és 
jelenleg 100 példány van megrendelve. 

 

Kern István képviselő 

Elektronikusan hozzáférhető? 

 

Bakos László polgármester 

Igen, de ha valakinek jár, akkor a másiknak miért nem. A költségvetésünkben fizetünk negyedévente.  

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Szintén önként vállalt feladat. Kőszeg és Vidéke újság 144.000 Ft-ba kerül, bruttó. 

 

Molnár Adrienn képviselő 

Jó, akkor emeljük meg 150 példányra, hogy mindenki kapjon. 

 

Bakos László polgármester 

Akkor, ha mindenki egyetért vele megemeljük a darabszámot 150-re?  

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Vannak, akiknek nem itt van a lakcímük és a normatívát, a gépjárműadót és mindent máshová fizetnek. 
Azoknak is be legyen dobva? Konkrétan csak velemi lakosok kapták.  

 

Bakos László polgármester 

Javaslom a 150 példányt, kérem a testületet, hogy szavazzunk róla. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő 
határozatot:  
 
16/2020.(II.11.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Elrendeli 2020. március 1. naptól a Kőszeg és Vidéke havonta megjelenő időszaki lap 150 
példányszámban történő megrendelését 2020. évben. 

2. Vállalja, hogy negyedévente bruttó 54.000,- Ft-ot fizet a Kiadó – Jurisics-vár Művelődési Központ 
és Várszínház (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9. képviseli: Pócza Zoltán felelős kiadó, igazgató) részére a 
kibocsátott számla alapján 8 napos fizetési határidővel a 11747051-15574493 számú költségvetési 
számlára történő átutalással. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

4. Felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az átutalásról gondoskodjon. 

 

Felelős: Bakos László polgármester 

Határidő: azonnal 
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V. Környezetvédelemért Alapítvány 

 

Hozzászólások: 

Pálffy Gyögy Csaba képviselő 

Beszéljünk még az Alapítványról. Pont év végére kifut a pénz, mire oda jutunk, hogy megszüntessük. Még 
annyi pénz van, hogy szűkösen év végéig ellegyünk. Majd megyek a könyvelőhöz, mert nem tudom, hogy 
megszüntetés mekkora költséggel jár. 

 

Kern István képviselő 

Ezt nem az Önkormányzatnak kell megszüntetni? Arra tudunk külön pénzt megszavazni akkor is, ha kell. 

 

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 

Ha megszűntetitek, akkor a felszámolás költségét az Önkormányzat fedezi. 

 

Bakos László polgármester 

Nem is baj, ha kifut már. 

 

Kern István képviselő 

Meg akartuk már szüntetni, csak a pályázat miatt nem lehetett. 

 

 

V. Velem Vid Kft 
 

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 

Nem is baj, ha kifut már. 

 

Dr. Zalán Gábor jegyző 

Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! November 6-án tartott rendkívüli 
testületi ülésen már jeleztem a Velem Vid Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalának szükségességét. 
Kértem Polgármester urat, hogy vizsgálja meg mivel jár a megszüntetés, milyen költségekkel? Meg kellene 
bízni ügyvédet, hogy készítse össze azokat a dokumentumokat vagy abba az irányba mozduljatok el, hogy 
mivel jár a megszüntetés, melyek az előnyei és hátrányai. Pálffy György, mint képviselő eleget tett annak, 
hogy bejelentette, hogy az összeférhetetlenséget meg kívánja szüntetni, november 12. napjával lemondott, 
de elfogadta, hogy amíg a megszüntetés nem bonyolódik le, addig marad a Kft. ügyvezetője. Ismételten 
felhívom a képviselő-testület figyelmét a Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára az összeférhetetlenség 
megszüntetése érdekében. Köszönöm. 

 

 

Pálffy Gyögy Csaba képviselő 

A másik, a Velem Vid Kft-vel kapcsolatban voltam a könyvelőnél. Lépni kellene, beszéljél az ügyvéddel, 
hogy kezdje már meg a megszűntetést, hogy fussunk már ki vele. 

 

 

Bakos László polgármester 

Jó, én most várok egy visszajelzést ezzel kapcsolatban Budapestről. Ha rövid időn belül nem történik semmi 
az eladással, akkor utána megindítjuk a megszüntetését. Nem várunk tovább vele. 

Amennyiben nincs más, akkor köszönöm a megtisztelő figyelmet.  

 




