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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 30-án 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Szabó Zoltán alpolgármester
Molnár Adrienn képviselő
Pálffy György Csaba képviselő
Ifj. Kern István képviselő

(4 fő) 

Tanácskozási joggal megjelentek: 
Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző

(3 fő)

Lakossági érdeklődő: 9 fő

I.

NAPIREND ELŐTT

Szabó Zoltán alpolgármester  köszönti  Dr.  Zalán Gábor jegyző urat,  Németh Melinda kirendeltség-
vezetőt, Bögöti Renáta pénzügyi ügyintézőt, a képviselő-testületi tagokat és a lakossági érdeklődőket. A
polgármester betegség miatt akadályoztatva van, így a testületi ülést alpolgármesterként én vezetem.

Napirend  előtt  felkéri  Reményi  Tibor  urat,  hogy  röviden  tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  és  a
megjelenteket a velemi pálinkafőzdével kapcsolatban.

Reményi László velemi lakos
A pálinkafőzde állapota a továbbiakban tarthatatlan. Van egy 2007-es bérleti szerződésünk, már többször
kellett volna módosítani, de nem tudjuk, hogy miért nem történt meg. Aztán én nem akarok visszafelé
mutogatni Horváth Miklós, Szélné, stb vonalakra, de egyszer és mindenkorra tiszta vizet kellene önteni a
pohárba. Úgy gondolom, hogy egy vadonatúj bérleti szerződést kellene létrehozni. Az elmaradt dolgokat,
ami nincs meg azt mind pótolni, hogy tiszta lapokkal tudjunk kezdeni. Az lenne az igényünk, hogy az új
szerződés január elsejétől már indulhasson. 

Szabó Zoltán alpolgármester
Januárban lesz majd testületi ülés, de inkább hó végén.

Reményi László velemi lakos
Ha meg tudunk állapodni, hogy visszamenőleg legyen.
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Dr. Zalán Gábor jegyző
De írják le, hogy mit szeretnének. 

Reményi László velemi lakos
Jegyző úr, tudod, hogy mit szeretnénk. Amiket elmulasztottatok az elmúlt 10 esztendőben. Elő kéne venni
a csontvázakat onnan a szekrényből. Mert, ha én azt felsorolom, akkor meglepődsz. NÉBIH határozat,
nem tett eleget senki neki. Aztán az értéknövelő beruházások nincsenek elszámolva. A bérleti díj miatt
bíróságra kellett mennünk. Én úgy gondolom, ha ezek miatt is elmegyek bíróságra.

Dr. Zalán Gábor jegyző
A bíróság döntött úgy a bérleti díj miatt, hogy minden évben az infláció mértéket rá kell tenni.

Reményi László velemi lakos
Nem erről van szó. Arról volt szó, hogy azt sem voltatok hajlandóak módosítani, lecsökkenteni. Amikor a
berendezés a miénk, az épület a tiétek. Tehát megváltoztak a bérleti jogviszonyok. Ennek örömére ezt a
bérleti szerződést a mai napig nem módosítottátok. Azt sem. Röviden, tömören erről van szó. 

Dr. Zalán Gábor jegyző
De mik lennének a feltételek? Ezt le lehet írni? Mert az, hogy most írjunk egy új bérleti szerződést, de mit
szeretnének? Tiszta lappal indulni, az mit jelent?

Reményi László velemi lakos
El kellene számolnunk az értéknövelő beruházásokat, hogy nulláról indíthassuk az új bérleti szerződést.
Meg kellene állapodni egy normális bérleti díjban, mert ez én szerintem hiába infláció követő, a jelenlegi
viszonyok mellett irreális kitermelni. Ha én onnan a berendezést kiviszem, az épület halálra van ítélve.

Dr. Zalán Gábor jegyző
De ez miért az Ön gondja?

Reményi László velemi lakos
Nem az én gondom, csak mondom. Az Önkormányzatnak azért lesz gondja, mert nem kap bérleti díjat, ha
én onnan kivonulok.  Nem tudom, hogy mit  csinálnának.  Aztán sorolom tovább.  Gesztenyeünnepkor
notórikusan ki vannak adva a parkolók árusoknak egy olyan terület, amit szintén mi bérlünk, mert az még
a pálinkafőzdéhez tartozik. 

Szabó Zoltán alpolgármester
Tíz éve ki van adva.

Molnár Adrienn képviselő
De miért nem szóltál, amikor ott mértünk?

Reményi László velemi lakos
Adri, azért nem szóltam, mert igazából nem zavarna, ha normális tiszta vizet öntenénk a pohárba.

Molnár Adrienn képviselő
Szerintem vegyük ki, mert ez egy külön kérdés.

Reményi Tibor velemi lakos
Én a 910 hrsz után fizetek bérleti díjat. Minket nem zavarna.

Reményi László velemi lakos
Engem nem érdekelne, hogy kiadjátok bérbe, ha le  lenne minden rendezve.  Megkérdezve sincs.  Nem
akartam ezeket feszegetni,  csak 10 év eltelt.  A cefretároló ügyét le kellene rendezni.  Ki finanszírozza?
Hogy  finanszírozza?  Ha  mi,  akkor  hogyan  lehet  lelakni  a  bérleti  díjból?  A  pályázat  során  csinált
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értéknövelő beruházásokat el kellene számolni. Egy normális bérleti díjat kellene kialkudni egymással. Ha
ezek összejönnének, akkor…

Szabó Zoltán alpolgármester
Az lenne a leghelyesebb, ha januárra nevesítenéd, hogy mit akarsz összegszerűen. Mit szeretnétek? Mi
lenne az a tiszta lap, amivel mi békében tudnánk egymás mellett létezni? Előre odaadni 2-3 héttel egy
listában, aztán a Képviselő-testület tudja véleményezni. Esetleg meg is hívnánk az ülésre, úgy jó?

Reményi László velemi lakos
Így lenne a korrekt szerintem is. Lehet visszamenőleg vagy annak van akadálya?

Szabó Zoltán alpolgármester
Várjuk papíron.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Szerintem lesz, de írják meg, adják be minél előbb. De hadd nézzük meg mi is a bérleti szerződést, hadd
döntse el a Képviselő-testület.

Szabó Zoltán alpolgármester
Akkor köszönjük szépen.

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. A Szociális és és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelme a Velem 135/3, Velem 135/4 és 
Velem 135/5 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása és a Településrendezési terv 
fenti ingatlan érintő övezeti besorolás módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester

2.a.Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző 

2.b. Beszámoló a 2021. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében: Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző

3. Az Önkormányzat létszámkeretének 1 fővel történő megemelése
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester

4.  A Kőszegi Közös Önkormányzati  Hivatal  köztisztviselőinek 2022.  évi  illetményalapjának és
illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

5. A szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
 

6. Döntés a hó-eltakarítási és síkosság elleni védekezésről
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester 
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7. Egyebek

II.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. A Szociális és és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelme a Velem 135/3, Velem 135/4 és
Velem  135/5  hrsz-ú  ingatlan  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánítása  és  a
Településrendezési terv fenti ingatlan érintő övezeti besorolás módosítása tárgyában 
Előadó a polgármester nevében: Szabó Zoltán alpolgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester
Sajnos  a  Polgármester  Úr  nem tud  részt  venni  az  ülésen  Covid  vírus  gyanúja  miatt.  Kezdjük  az  1.
napirendi  ponttal.  A Velem 135/3,  Velem 135/4  és  Velem 135/5  hrsz-ú  ingatlan  kiemelt  fejlesztési
területté  nyilvánítása  és  a  Településrendezési  terv  fenti  ingatlan  érintő  övezeti  besorolás  módosítása
tárgyában kérdezem, hogy kinek van hozzászólása?

Ifj. Kern István képviselő
Nekem lenne hozzászólásom. Gyakorlatilag a legutóbbi Testületi-ülésen azért sem lehetett dönteni, mert
kevés volt az információ. Én akkor is nehezményeztem ezt a dolgot, hogy úgy elénk hozták az egész
anyagot,  hogy  minket  ez  felkészületlenül  ért.  Nem  is  tudtunk  róla,  hogy  a  háttérben  folynak  erről
tárgyalások. A másik dolog, hogy a Stirling-villában a közmeghallgatáson kiderült, hogy nem a régi épület,
a  főépület  kerülne  hasznosításra,  hanem  még  a  meglévő  kisebb  épületek  mellé  akarnának  két  nagy
behemót épületet építeni. Úgyhogy szerintem ez a mi célunkkal eleve összeegyeztethetetlen ez is, hogy
nem egységként kezelik az egészet, szét akarják szabdalni. Tehát mondhatnám azt is, hogy azt a terület
túlterhelné azokkal az épületekkel. Másik nagy probléma is van. Én most nem arra térek ki, hogy azok a
gyerekek hogyan viselkednek, meg a becsületkasszák eltűnnek, meg ilyenek, mert azt mindannyian tudjuk.
Hanem  az  építkezést  a  most  meglévő  úthálózaton  lehetetlen  lebonyolítani.  A  Kossuth  utcában
mindannyian tudjuk, hogy az támfal még félig befejezett dolog. Ott arra nem tud menni. A Kut utcát
akkor tették tönkre, amikor a Kemping készült. Semmilyen helyreállítás, javítás, kártérítés nem volt utána.
Az az egész utca teljesen ripityára menne. Azonkívül, hogy az ott lévő személyzet stb. komoly forgalom
lenne,  tehát  nem alkalmas  erre  az  úthálózat  ennek az  egésznek a  kiszolgálására.  Az Intézmény olyan
területen alkalmas, mindegy, hogy falu vagy város, valahol egy elkülönített helyen a falu vagy a város szélen
egy külön kastélyban vagy külön intézményben, amit normálisan meg lehet közelíteni. Ami gyakorlatilag
nincs így összezárva a településsel. Az a baj, hogy mint kiderült, ők ki fognak járni Kőszegre vagy valahová
iskolába. Tehát nem egy zárt intézményről van szó, ez is most derült ki. Ezek is komoly problémák. A
sógornőm anyja dolgozott a Gyermekfaluban nevelőanyaként – pedig az nem ilyen intézmény - és ott is a
becsületkasszákat szétlopkodták. Gyakorlatilag ehhez mást nem is nagyon szeretnék hozzáfűzni. Erre a
célra ez az intézmény, amit építeni szeretnének, az egész területre nem alkalmas. A felszólónak igaza volt a
Stirling-villában, hogy ez inkább városba való intézmény, egy város jobban el tudja bírni,  de egy falut
tényleg nagyon meg tud terhelni.  Mi ugye 100 éve híres település vagyunk,  kb.  100 éve indult  meg a
turizmus  Velemben,  Trianon  után,  ezek  után  hírhedtek  lennénk.  Azzal  a  céllal,  amit  próbálunk  itt
évtizedek óta megfogalmazni, az egyáltalán nem egyeztethető össze. De mások is szóljanak hozzá.
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Szabó Zoltán alpolgármester
Vitán felül áll és meg volt a véleményünk. Nem tudom, hogy a Laci mit tárgyalt ez ügyben. Én három
hónapja tudok erről először, de szerintem szavazzunk is.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

67/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi  Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Velem 135/3,  Velem 135/4 és Velem 135/5
ingatlanok  területét  nem  kívánja  kiemelt  fejlesztési  területté  nyilvánítani,  valamint  a  Szociális  és
Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  Vas  Megyei  Kirendeltsége  EFOP-2.1.1-16  kódszámú  pályázatához
kapcsolódó kérelmét és Velem község településrendezési eszköz módosítását nem támogatja.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Zoltán alpolgármester
Megadom a szót a lakossági érdeklődőknek, de tényleg két percben legyen, hogy meg tudjuk hallgatni.

Kovács Tamás velemi lakos
Én csak annyit akarok mondani, hogy üléseztek gyerekotthon, mindenről, amire egyértelmű nem lett volna
a válasz. De arról még soha nem ültetek össze – múltkor sajnos el kellett mennem a közgyűlésről – a
Gesztenyés utcában és a nyaraló-övezetben lévő utcákban egy eső után cipőben, gyalogosan nem tudjuk
elhagyni a házunkat. Azért, mert bokáig ázunk a sárban, mindenben…. A másik része, hogy egy esőzés
alatt a nyáron rettegni kell, hogy otthon legyünk, hogy ne csónakban ússzunk. Oké, ezt tegyük is félre, de
az, hogy mindenféle eső, zivatar után még ki sem dugja egy önkormányzati dolgozó sem az orrát, hogy azt
rendbe tegye, visszaállítsa a normális állapotában. 2018. óta egyetlen egy vödör kavics azokra az utakra
nem került. Én nem várom el, hogy betonos út legyen, látom, hogy az lehetetlen. De annyit elvárhatnánk,
100.000 Ft-ot fizetek súlyadóra meg mindenféle… értem eddig ide, most a NAV-nak és nem mentesülök,
ugyanazt fizetem, mint a Rákóczi utcában élők. Minden egyes alkalommal azon kell lavírozni, hogy mikor,
melyik telekről, mekkora dzsungel, meg gaz, meg ágak, tüske, meg …. lóg ki. Az utcán nem lehet végig
haladni,  nekem  vannak  fotók,  videók.  Ha  gondoljátok  megmutatom.  Egyszerűen  élhetetlen  állapot,
totálisan. Gyalogosan azon az úton egy eső után nem lehet végig menni. Az már egyáltalán nem fér bele,
hogy erről szó sincs és akkor a Bakos is folyamatosan, hogy nincs rá pénz. Ilyen nincs, hogy nincs rá pénz.
Ezek alapvető jogok sérülnek már, például a szomszéd nem tudja elhagyni az otthonát. Ne viccelj már. 

Rossgattererné Szemes Erzsébet velemi lakos
Javíttatom az utat, mert semmi nem történik. 

Kovács Tamás velemi lakos
Rettegünk az esőtől és mindentől és kellene rá egy réteg. Régebben évente volt az a karbantartás, hogy
végig tudjunk menni normálisan. A másik az, hogy mi lenne akkor, ha fogom és a telkemről az összes
növényzetet kiterelem az útra? Én sem ezt teszem. Olyan…, hogy egy alagút rendszerben kell lemenni. Az
ember újít valamit, akkor a Tüzép telepen azt mondják, ja, Velem, Gesztenyés utca oké, oda háromszor
annyi  a  fuvar,  mert  a  nagykocsit  nem  engedjük  be,  mert  leküldi  az  ágakat.  Hogy  gondolja  azt  sok
tulajdonos, hogy kinöveszti az útra? Alagutat. És semmi nem történik, hogy felszólítani őket, hogy vágják
ki. Ha fel is vannak szólítva, nincsen következetesség, hogy utána behajtsák rajtuk. Ez őszintén, olyan
alapvető dolog, hogy nem is kellene felhoznom. Ennek alapból normálisan működni kéne. 

Kovács Tamás velemi lakos
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Akkor majd mi is kiszórjuk a szemetet az utcára, aztán ennyi. Éltem én már mocsok mellett, mikor ki volt
ásva az a…. , 4 évig. Én nyírtam, hogy normálisan nézzünk ki, meg ne nyomjon el minket a gaz. Az nagy
nehezen be lett temetve,  most meg van ez a  probléma, hogy az út és gaz, meg minden. Az idősebb
emberek nem tudnak kimenni. Van egy fotóm, amikor csereautót kaptam és alacsonyabb volt,  mint a
mostani autóm és leért az alja.  És tényleg erről nincsen szó és nincsen beszélgetés? És akkor azt kell
megszavazni, hogy a Bakos felesége kerüljön ide be plusz egy főnek, nem? Ne vicceljetek már.

Szabó Zoltán alpolgármester 
Tomi, ez nyilvánvaló, igazad van, de mondom ez a vis maior pályázat állítólag jövő április végén lesz. 

Rossgattererné Szemes Erzsébet velemi lakos
Egy rendelet,  hogy  ilyen  esetben büntessük meg a  lakókat.  Ilyen  esetben fel  lehessen  szólítani,  mert
állítólag nincs ilyen rendelet. Tegye rendbe a portája környékét és amennyiben nem teszi az Önkormányzat
elvégezteti a munkát. Akkora helyet hagynak, hogy éppen még, ha behajtom a tükrömet elférek. 

Kovács Tamás velemi lakos
Vagy ha van ilyen rendelet, akkor érvényesítsétek. A gaz össze-vissza karcolja a kocsit, idegesítő. Megjött a
hó, a havas eső minden egyes nap máshonnan lóg ki a gaz. A Julika néninél is a kanyarban. Én sok helyen
járok,  de  ilyet  megengednek.  Építkezni  nem engednek egy faházat,  a  trágyadombot azt  hagyják az út
szélén. Komolyan mondom….

Szabó Zoltán alpolgármester
Te is tudod, hogy az út nyomvonala nem ott megy, ahol kell.

Kovács Tamás velemi lakos
De Zoli, nem ez a lényeg. Tudod mit? Menjetek végig az egész falun. 

Szabó Zoltán alpolgármester
Ezt a közmeghallgatáson miért nem mondtad el?

Kovács Tamás velemi lakos
Azért,  mert el kellett mennem a munkából kifolyólag.  Legyen még egy, csináljátok meg. Én voltam a
legelső, de el kellett mennem.

Szabó Zoltán alpolgármester
Értelek Tomi, de nem csak te vagy egyedül itt.

Rossgattererné Szemes Erzsébet velemi lakos
Most itt vagyunk, aztán mindig itt leszünk. Változást akarunk.

Kovács Tamás velemi lakos
Innentől kezdve vége ennek. Lehet, hogy valaki az alföldi tanyavilágban így szeret élni, de én nem. Ez nem
normális állapot.

Szabó Zoltán alpolgármester
Világos, köszönjük.

Kovács Tamás velemi lakos
Köszönjük és elnézést a trágár kifejezésekért.

Kelemen Tibor velemi lakos
Én csak egy mondatot mondanék. 

Dr. Zalán Gábor jegyző
Kérem, ez nem lakossági fórum, hanem egy testületi ülés!
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Kelemen Tibor velemi lakos
Szeretném elmondani! Ez méltatlan, hogy itt  vagyunk ennyien, ilyen covidos helyzetben. Kérem, hogy
jelenjen  meg  a  jegyzőkönyvben.  Javasolnám,  hogy  a  testületi  üléseket,  mivel  előfordulhat,  hogy  van
lakossági érdeklődő több is, tartsák egy nyitottabb helyen. Azért van a villa, kérem gondoskodjanak róla.
Köszönöm szépen!

2.a.Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati 
rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester
Átadom a szót Bögöti Renátának, aki Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt
helyettesíti. A 2. napirendi pontot kérem ismertesse. 

Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző
Köszönöm  szépen.  Tisztelt  Jegyző  Úr!  Tisztelt  Képviselő-testület!  A  III.  negyedévi  előirányzat
módosítások a  következőképpen alakultak.  Edina  kiküldte  a  testületi  anyagban az  1.  számú melléklet
tartalmazza részletesen. Ez alapján látható, hogy a központi előirányzatok 1.028.465 Ft-tal nőttek, ami
alapvetően három tételből tevődik össze. Egyrészt egy májusi lemondás korrekciója miatt, ami 101.358 Ft
volt és ehhez jött hozzá még plusz támogatásként szociális tűzifa pályázatra, amit kaptunk 514.350 Ft volt,
valamint  rendkívüli  támogatást  nyert  az  Önkormányzat  615.473  Ft  értékben.  A  működési  célú
támogatások  összességében  2.108.926  Ft-tal  változtak.  Ez  alapvetően  a  Gesztenyenapokra  elnyert
pályázatokból  tevődik  össze.  A  közhatalmi  bevételek  nem  változtak.  A  működési  bevételeket  a
Gesztenyenapi  bevételek  miatt  megemeltük.  17.091.550  Ft-tal.  Ezzel  szemben  személyi  juttatás
előirányzata került megemelésre, 100.000 Ft. Munkaadókat terhelő járulék 30.000 Ft, valamint a tartalék
került  megemelésre  11.218.551 Ft-tal.  Beruházási  kiadásoknál  történt  még  átcsoportosítás  635.000  Ft.
Összességében az előirányzat változások 20.228.951 Ft-tal növelték a bevételek és a kiadások összegét.
Röviden  ennyit  szerettem  volna.  Ha  van  kérdésetek,  szívesen  állok  a  rendelkezésetekre.  Köszönöm
szépen. 

Ifj. Kern István képviselő
Csak  annyit  szeretnék  kérdezni,  hogy  az  Önkormányzatnak  elmaradásai  voltak.  Azok  már  rendezve
vannak? A Gesztenyeünneppel kapcsolatban már az összes számla meg is van?

Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző
Egy van még, de igen az ÁFA is befizetésre került, úgyhogy szép eredmény.

2.b. Beszámoló a 2021. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében: Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző
Folytatnám.  A  III.  negyedévben a  működési  célú  támogatások  28%-os  teljesítésen  állnak,  közhatalmi
bevételek 95%-on teljesültek az elvárt befizetések majdnem mind befolytak. A Gesztenyenapi bevételek, a
teljesítés  a  következő  negyedévi  teljesítés  alapján  fogjuk  látni,  ez  még  ugye  szeptember  30-i  állapot.
Felhalmozási célú támogatások beérkeztek 99,8%-on állnak, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50,46
%-on  állnak.  Összességében  a  III.  negyedévi  bevételek  224.351.605  Ft-ot  fizettek  ki,  ami  87,62%-os
teljesítést jelent. Kiadások alakulásában a működési költségek a III. negyedév végén 51,44 %-on állnak,
tehát  időarányosan némileg maradt.  A beruházásokkal  és  a  felújításokkal  kapcsolatban egy  gép került
beszerzésre, valamint a Kőszegszerdahelyi csapadékvíz pályázat befejeződött. Megtörtént a végszámlának
az elutalása. A Magyar Falu program keretében az óvoda tornaszoba kialakítása került megvalósításra, ami
1.601.646 Ft volt.  

Szabó Zoltán alpolgármester
A tornaszoba még nincs kész, burkolat kell még, később érkezik meg.

Bögöti Renáta pénzügyi ügyintéző
Az egyéb felhalmozási célú kiadásokra, ami beterveztünk 195.594 Ft, az teljesült. Összességében a III. 
negyedévnyi kiadások 73,49%-on állnak. 

Szabó Zoltán alpolgármester
Köszönjük szépen, valakinek hozzáfűzni valója van-e? Ha nincsen, kérdezem, hogy elfogadjátok-e a 
második napirendi pontot? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

68/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Bakos László polgármester 
Határidő: azonnal 

3. Az Önkormányzat létszámkeretének 1 fővel történő megemelése
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester
Volt az a pályázat, amit elnyert Csepregi Anita az NMI foglalkoztatta egy évig, az polgármesteri döntés
volt.  Mi  is  meg  voltunk  elégedve  az  Anita  munkájával,  úgy  látom,  hogy  4  órában  kellene  tovább
foglalkoztatni 1 évig kötelezően. Erre van fedezet. A Laci szerint a 8 órára is lenne, tegnap beszéltem vele.
Azt mondta, hogy jövőre nagyobbak lesznek a támogatások és abba beleférne. De mondtam, hogy most a
4 órás javaslat van előttünk és erre van most fedezet. Akkor ezt a határozati javaslatot kellene megvitatni
és  megszavazni.  Tehát  2022.  december  31.  napjáig  foglalkoztatva  legyen  napi  4  órában.  Erre  az
Önkormányzat kap támogatást.

Ifj. Kern István képviselő
Beszéden felüli a dolog, mert nyáron jóváhagytuk a polgármesteri döntést. Tehát vállalva volt a tovább
foglalkoztatása. A 4 óra a minimum, amiben foglalkoztatni kell. Az állam fizeti. 

Szabó Zoltán alpolgármester
Azt mondja a Laci, hogy van itt a környező települések között is, amit nem vállalnak be a hölgyek és oda is
lehet kapna állást. Így összesen 8 órában a szomszéd faluval. 

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

69/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
1. Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete Velem  községi  Önkormányzat  2021.  évi

költségvetésében a létszámkeretet 2021. december 01-től + 1 fővel megemeli.
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 01-től napi 4 órában tovább

foglalkoztatja  az  NMI  megállapodás  alapján  foglalkoztatott  szakembert  közalkalmazottként
határozott időre 2022. november 30-ig. 

Felelős: Bakos László polgármester 
Határidő: azonnal 

4. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi 
illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző

/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 4. napirendi pontot ismertesse.  

Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Minden évben a Képviselő-
testület elé kerül a köztisztviselők illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról szóló új
rendelet, amiben egységesen 20 % illetménykiegészítés van megállapítva. Sajnálatos az, hogy egyik része
örömteli, január elsejétől 260.000 Ft bruttó lesz a garantált bérminimum, a sajnálatos az, hogy a felsőfokú
végzettekre a legnagyobb szorzószám 37 év munkaviszony után a 6-os szorzó és így tulajdonképpen a
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38.650 Ft-os illetményalappal egy felsőfokú végzett az Önkormányzati igazgatásban nem éri el a garantált
bérminimumot. Egy középfokú végzettnél meg 4-es a legnagyobb szorzó, tehát ki lehetne számolni, hogy
160.000 Ft  bruttó és  ezt  fel  kell  emelnem 260.000 Ft-ra.  Ehhez  kérném a Tisztelt  Képviselő-testület
támogatását. Köszönöm szépen.

Szabó Zoltán alpolgármester
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Elfogadjátok-e az ötödik napirendi pontot? 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. évi illetményalapjának és
illetménykiegészítésének megállapításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/

            5. A szociális ellátásokról szóló 12/2021.(VIII.10.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester felkéri Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, hogy az 5. napirendi pontot 
ismertesse.  

Németh Melinda kirendeltség-vezető
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A települési támogatásokat a
szociális feladatok egyéb támogatása jogcímén kapott központi támogatás fedezi, tehát állami támogatást
kapunk a szociális feladatok ellátásához. Téli települési támogatást szeretnénk rendelettel elfogadtatni, mert
maradt több,  mint 600.000 Ft egy jogcímen kaphatna települési támogatást - tehát egy lakcímen lakók
esetén is csak egy támogatást kap az adott lakcímen lakó család - aki január 1. és november 18. között
adott  be  támogatási  kérelmet  és  meg  is  kapta  a  támogatásokat.  Hivatalból  20.000  Ft-ot  tudnánk  így
karácsony  előtt  kiosztani  december  31-ig  átutalásos  vagy  postai  úton.  Ehhez  kérném a  testületnek  a
rendelet módosításához a hozzájárulását, hogy ezt az összeget kifizethessük, mert ha nem fizetjük ki, nem
használjuk fel, akkor kamattal növelten kell visszafizetni. Köszönöm szépen.

Szabó Zoltán alpolgármester
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Elfogadjátok-e az negyedik napirendi pontot? 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testülete 4 igen szavazattal megalkotta a következő 
rendeletet:  

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
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18/2021. (XII.1.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásiokról szóló

10/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva/

6. Döntés a hó-eltakarítási és síkosság elleni védekezésről
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester 

/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester  
A 6. napirendi pontot ismerteti. Készenléti díjat kell fizetnünk, ha nem lesz hó akkor is. Más alternatívát 
tudtok esetleg? 

Ifj. Kern István képviselő
Egyelőre nem. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése? Elfogadjátok-e hatodik napirendi pontot? 

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

 70/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hó- és síkosság mentesítési munkák ellátására Kutits
László Bozsok, Rákóczi utca 72. sz. alatti vállalkozóval megállapodást köt 2020. december 1-2021.március
15. közötti időszakra az alábbiak szerint: készenléti díj: bruttó 22.000,- Ft/hó  hó eltakarítás alkalmankénti
ára: bruttó 42.000,- Ft/alkalom, ügyeleti időszakon kívül bruttó 48.000,- Ft/alkalom, jégmentesítés bruttó
20.000,- Ft/alkalom.
A képviselő-testület felhívja a vállalkozó figyelmét, amennyiben kárt okoz, kártérítési felelősséggel tartozik.
A hóeltakarításról szóló megállapodás aláírására a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

7. Egyebek

I. Szél Józsefné kérelme

/ A kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester  
Még 7., Egyebek napirendi ponthoz érkezett Szél Józsefné kérelme.  A kérelemhez térképmásolatok is
vannak csatolva. Olvasta mindenki? Nem tudom értelmezni. Azt szeretné velünk elfogadtatni, hogy vigyük
tovább az ügyet vagy a kivitelezéshez szükséges lépéseket mielőbb tegye meg az Önkormányzat?
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Ifj. Kern István képviselő
A felmérés megtörtént.

Szabó Zoltán alpolgármester  
A Julika 2019-ig volt polgármester és 2018-ben vette elő az ügyet, tehát ca. 4-5 évet várt ezzel, míg nekiállt.
Most a Covid és Gesztenyenap után egyszerre álljunk neki, ez lenne az elvárás tőlünk. 

 
Ifj. Kern István képviselő
A Kossuth utcánál is ugyanez a helyzet. Az is folyamatban volt.

Szabó Zoltán alpolgármester  
Ezek abbamaradtak, úgy tudom, hogy a Takács Tiborral ki lettek méretve. 

Ifj. Kern István képviselő
Át kellene nézni valamikor egy helyszíni bejárással ezt is és az érintett területeket. 

Szabó Zoltán alpolgármester  
Rendben, foglalkozunk az üggyel, elsőként helyszíni bejárással.

II. Rendőrség

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester  
Még  a  Velemi  Gesztenyenapokhoz  kapcsolódóan  a  Rendőrségnek  a  segítségéért  100  ezer  forint
hozzájárulást eszköz formájában biztosítunk.

 
Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

71/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
1.Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Velem községi Önkormányzat és a
Vas  Megyei  Rendőr-főkapitányság  fejlesztési  célú  megállapodást  kössön a  Kőszegi  Rendőrkapitányság
műszaki  ellátottságához  és  eredményes  munkavégzés  elősegítése  céljából  101.000,-  Forint  keretösszeg
erejéig.
2.  A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármester  a  megállapodás  aláírására  és  a  műszaki  eszközök
átadására.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

III.Vagyonértékelés

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester  
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Elmondta,  hogy  a  kötelező  vízi-közmű  vagyonértékelés  a  V017  Velem  ivóvíz-ellátási  rendszer
vagyonértékelése  kapcsán az  NFM  rendelet  szerinti  feladatok  ellátásához  szükséges
képzettséggel/végzettséggel az ajánlattevő rendelkezik.
Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

72/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
1. Velem községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  V017 Velem ivóvíz-ellátási  rendszer  vízi-

közművei  és  Velem  település  tulajdonában  álló  vízi-közmű  vagyonra  vonatkozó  átfogó
vagyonértékelése elkészítésére elfogadja a Mareking Kft. (2451 Ercsi, Panoráma u. 6. képviseli:
Szabó László cégvezető) árajánlatát 395.000,- Ft + Áfa összegben.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

IV. SARTORIS Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó kérelem
/ A kérelem a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Szabó Zoltán alpolgármester  
Még 7., Egyebek napirendi ponthoz érkezett SARTORIS kérelme.  A hozzájárulást 90.000 Ft-tal szeretnék
megemelni  2021-es  évben,  melyre  az  alapanyag-áremelkedése  miatt  lenne  szükségük.  2022-es  évre
vonatkozóan pedig szociális étkeztetés szolgáltatásért évente 240 ezer forint összegű Ft alapdíjat ellátotti
létszám alapján 9.900 Ft/fő díjat, házi segítségnyújtás esetén pedig 440 ezer Ft összegű alapdíjat, ellátotti
létszám alapján pedig 31.800,- Ft/ fő díjat fizet meg a Fenntartónak. Van valakinek hozzáfűzni valója?

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  4 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

73/2021.(XI.30.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
1. Velem  községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Velem  községi  Önkormányzat  és  a

Társult  Evangélikus  Egyházközség  Nemescsó  között  a  24/2019.  (IV.29.)  képviselő-testületi
határozattal  elfogadott  házi  segítségnyújtás  feladat-ellátási  szerződés  módosítását  egységes
szerkezetben a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Velem  községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Velem  községi  Önkormányzat  és  a
Társult  Evangélikus  Egyházközség  Nemescsó  között  a  24/2019.  (IV.29.)  képviselő-testületi
határozattal  elfogadott  szociális  étkeztetés  feladat-ellátási  szerződés  módosítását  egységes
szerkezetben a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

3. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a tartalék terhére biztosítja 2021. évben  a
90.000,- Ft hozzájárulást.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal
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