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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. január 25-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Bakos László
Kern István
Pálffy György Csaba
Szabó Zoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(4 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor
Cserkutiné Stipsics Edina

jegyző
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

(2 fő)
Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Bakos László polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi
és gazdálkodási osztályvezetőt és a képviselő-testületi tagokat. 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 polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
2. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Bakos László polgármester
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3. Pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala (Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bakos László polgármester
4. Egyebek

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Bakos László polgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy az 1. napirendi pontot ismertesse.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tavalyi év végén módosult az
Mötv. és a polgármesterek illetményében történt változás, ami magával vonta a társadalmi megbízatású
polgármesterek, illetve alpolgármesterek tiszteletdíjának megváltozását is. A polgármesteri tiszteletdíj
megállapítása törvényi kötelezettség és a képviselő-testületnek igazából mérlegelési jogköre nincs.
Lakosságszám arányosan határozza meg a törvény, 500 fő alatt a megyei jogú város polgármester
illetményének a 40%-a illetné meg a polgármestert, amennyiben főállású lenne, ez 520.000, - Ft. A
társadalmi megbízatású polgármestert az Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján ennek 50%-a, tehát 260.000, -Ft
illeti meg. Ennek a 15%-a, 39.000, - Ft a költségtérítés. Tehát ezt a törvény taxatíve megállapítja, úgyhogy
erről kérnék a Képviselő-testülettől egy döntést.
Bakos László polgármester
Személyes érintettséget jelentett be és jelezte, hogy nem kíván részt venni a döntéshozatalban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
1/2022. (I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László érintettség miatt tett bejelentését
tudomásul veszi és az polgármester tiszteletdíjának megállapítása ügyében úgy határoz, hogy a képviselőt e
döntéshozatalból kizárja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
2/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakos László társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától havonta 260.000 Ft-ban állapítja meg.
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester részére 2022. január 1. napjától
havi 39.000.- Ft költségtérítést állapít meg.
Felelős a bejelentésért:
Határidő:

Dr. Zalán Gábor jegyző
azonnal, illetve folyamatos.
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2. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Bakos László polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. /

Bakos László polgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 2. napirendi pontot ismertesse.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A polgármester tiszteletdíja
megváltozott, akkor az alpolgármester tiszteletdíja nyilván igazodik az Mötv. értelmében. A főszabály az,
hogy nem lehet több, mint a polgármester tiszteletdíjának maximum 90%-a.
Bakos László polgármester 60%-ban javasolja és ez a 60 %, 156.000 Ft lenne. Ehhez 23.400 Ft
költségtérítés lenne megállapítva.
Szabó Zoltán alpolgármester
Személyes érintettséget jelentett be és jelezte, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
3/2022. (I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán érintettség miatt tett bejelentését
tudomásul veszi és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása ügyében úgy határoz, hogy a képviselőt
e döntéshozatalból kizárja.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:

4/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Zoltán társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától havonta 156.000 Ft-ban állapítja meg.
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester részére 2022. január 1.
napjától havi 23.400.- Ft költségtérítést állapít meg.
Felelős a bejelentésért:
Határidő:

Dr. Zalán Gábor jegyző
azonnal, illetve folyamatos.

3. Pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatala (Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bakos László polgármester
Bakos László polgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy a 3. napirendi pontot ismertesse.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Három pályázatot érintene,
melyről külön-külön kell döntenünk. A Polgármester Úr által a Magyar Falu Program keretében
benyújtásra kerülne egy 11.102.213 Ft-os eszközbeszerzés – kis traktor – illetőleg 44.998.993 Ft-ért a
velemi Dózsa György utca (739, 835, 843 hrsz.) útburkolat felújítása, valamint a velemi Kossuth Lajos utca
(281/2 hrsz.) útburkolat felújítása. Ennek a két projektnek a Vas Megyei Önkormányzat lenne a
projektmenedzsere. Ők fogják készíteni az anyagot, amelynek február eleje a benyújtási határideje. Az
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Óvoda intézményvezetője jelezte, hogy nagyon szép a tornaszoba, de még rájuk férne nyílászáró csere,
padlózat csere stb. Az alpolgármester közreműködésére jönnek az ajánlatok. Ezt pedig egy másik
pályázatból, a Belügyminisztérium általi pályázatból szeretnénk megvalósítani. A Magyar Falu Program
pályázatai önrész nélküliek, tehát az nem járna a településnek plusz költséggel. Az adóerőképességet és a
pályázati feltételeket megvizsgálva a Belügyminisztérium pályázatához viszont csak 5% önerő kellene.

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető
Maximum 40 millió Ft-ra lehet pályázni, úgyhogy összesen 42.105.000 Ft-ba kerülne. Tehát 2.105.000 Ftot kellene rátenni a 2022-es évi költségvetés terhére. A tavalyi Gesztenyenapi pénzmaradványból ez
fedezhető. Ez a maximum érték, ennél lehet, hogy kevesebb lesz ténylegesen.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
5/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1.
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete a Miniszterelnökség által hazai forrásból
biztosított Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére
meghirdetett Magyarország területén működő 5000 fő, és az ez alatti állandó lakosságszámú települések
számára önkormányzati tulajdonú utak csapadékvíz elvezetése és szilárd burkolattal történő ellátása
44.998.993 Ft összegben 100 %-os támogatásra benyújtja az Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszerépítése/felújítása” című MFP-UHK/2022. kódszámú pályázatát a velemi Dózsa
György utca (739, 835, 843 hrsz.) útburkolat felújítására valamint a velemi Kossuth Lajos utca (281/2
hrsz.) útburkolat felújítására.
2.
Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye és a pályázat elektronikus felületen való benyújtásáról
intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
6/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1. Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete a Miniszterelnökség által hazai forrásból
biztosított Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.
melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program
jogcímcsoport terhére meghirdetett Magyarország területén működő 5000 fő, és az ez alatti
állandó lakosságszámú települések számára kommunális eszközök beszerzésére 11.102.213 Ft
összegben 100 %-os támogatásra benyújtja az „Kommunális eszközök beszerzése” című
MFP-KOEB/2022. kódszámú pályázatát.
2. Velem községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye és a pályázat elektronikus felületen való
benyújtásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

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

7/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint
az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022.
támogatására” meghirdetett pályázat „c) „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alcél keretében a
„Velem Rákóczi utca 6. szám alatti 100%-ban Önkormányzati tulajdonú Óvoda belső felújítási
munkái és nyílászárók cseréje” céljára benyújtja pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
szükséges pályázati dokumentumok elkészítésére és benyújtására.
2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, 2 105 263 Ft forintot
Velem községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal

Bakos László polgármester
Még a szavazás előtt szeretném elmondani, - amiről az Anita már beszélt veletek - hogy lehet pályázni
turizmus filmezésre. Önerő nélküli pályázatról lenne szó és azt is most el kell dönteni. 4 millió Ft-ra lehet
pályázni és ezt is a jövő héten be kell nyújtani. Kérem a testületet hozza meg a döntéseket!

Velem község települési értékeinek mozgóképen és írottan történő bemutatása és emblematikus
rendezvénye – Hungarikum pályázat

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
8/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hungarikum pályázat - Velem község települési
értékeinek mozgóképen és írottan történő bemutatása és emblematikus rendezvénye céljára benyújtja
pályázatát. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat
megtegye és a pályázat elektronikus felületen való benyújtásáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal

4.EGYEBEK
I.

Általános iskolai körzethatárok véleményezése

Bakos László polgármester felkéri Dr. Zalán Gábor jegyzőt, hogy általános körzethatárok
véleményezését ismertesse.
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Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. A Sárvári Tankerületi Központ elkészítette a 2022/23. tanévre vonatkozóan a Vas
megyei általános iskolai körzethatárok tervezetét (melléklet), melyet megküldtek önkormányzatunk részére
is, és kérték, hogy a tervezettel kapcsolatosan 2022. február 15-ig adjunk véleményt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a területileg illetékes
tankerületi központnak az iskolai felvételi körzetek megállapításához be kell szerezni az érdekelt települési
önkormányzatok véleményét. E tervezet elkészítéséhez 2021 októberében a Tankerület már megkérte
hivatalunk javaslatait, s ekkor jeleztük is új közterületeink iskolai felvételi körzetbe sorolásának
szükségességét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt általános iskolai körzethatárok tervezetéről alakítsa ki
véleményét.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
9/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2022/23-as
tanévre készített általános iskolai körzethatárok kialakításának tervezetét a melléklet szerint támogatja.
Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: 2022. február 15.
II.

Köznevelési szerződés

Hozzászólások:

Dr. Zalán Gábor jegyző
Köszönöm szépen. Augusztusban lesz aktuális a köznevelési szerződés, amit Kőszeggel kötöttetek, hogy a
Velemi Óvoda az a Kőszegi Intézménynek a tagóvodája. Idén nyilatkozni kell a Képviselő-testületnek,
hogy jövőben is maradhat ez a működési forma vagy önálló óvodaként kívánjátok működtetni. Én azt
gondolom, hogy ez jó együttműködés és iszonyatos terhet jelentene a falura. Ha ezzel egyetértetek, akkor
nyilatkozzatok és erről kellene egy szavazás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő
határozatot:
10/2022.(I.25.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Velem községi Önkormányzat,
Kőszegszerdahely Község Önkormányzata és Kőszeg Város Önkormányzata között 2017. május 12-én
kelt óvodai ellátás biztosítására kötött köznevelési szerződés keretében kívánja továbbra is a kötelező
óvodai ellátást biztosítani.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
2022. január 31.
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Bakos László polgármester a képviselő-testületi ülést
14.50 órakor lezárta.

k.m.f.

Bakos László
polgármester

Dr. Zalán Gábor
jegyző
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