
Szám: V//80-12/2022.                        Készült: 2 példányban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 26-án 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi
üléséről.

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

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

(5 fő) 
Tanácskozási joggal megjelentek: 

Németh Melinda kirendeltség-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

(2  fő)

Lakossági érdeklődő: 0 fő

I.

NAPIREND ELŐTT

Bakos László polgármester  köszönti Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Cserkutiné Stipsics Edina
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt 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 napirendi pontokat

NAPIRENDI PONTOK:
1. Települési önkormányzatok szociális célű tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására 
pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

2. Velemi Gesztenyenapok megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó a polgármester nevében: Szabó Zoltán alpolgármester, Molnár Adrienn képviselő

3. Vasivíz Zrt. ivóvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Szabó Zoltán alpolgármester

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
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5. Egyebek

II.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.  Települési  önkormányzatok  szociális  célű  tüzelőanyag  vásárlásához  kapcsolódó
támogatására pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Bakos László polgármester 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Az  első  napirend  a  szociális  célú  tüzelőanyag,  amire  minden  évben  sikeresen  tudtunk  pályázni.  Azt
gondolom, hogy nagyon jó dolog, van -e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése?
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az idén Velem községi Önkormányzat 30m3 erdei
keménylombos tűzifára pályázhat, 38.100 Ft önerő vállalással nyújthatjuk be a pályázatot. Az előterjesztést
a képviselő-testület megkapta. Valószínű, hogy nagyobb lesz az igény idén a tüzelőanyagra, mint a korábbi
években, mindenképpen javaslom a pályázat benyújtását.

Bakos László polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ha nincs kérdés, akkor szerintem szavazzunk.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

49/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
1. Velem községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter
által  meghirdetett  a  Magyarország  2022.évi  központi  költségvetéséről  szóló  2021.évi  XC.  törvény  3.
melléklet  2.2.1.  pontja  szerinti  A  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlásához
kapcsolódó támogatása jogcím szerint a 30 m3 erdei keménylombos tűzifára 38.100,- Ft önerő vállalással
benyújtja  pályázatát.
 2.  Velem  községi  Önkormányzat  a  pályázati  kiírás  6.  pontjában  foglaltak  szerint  vállalja,  hogy  az
önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

2. Velemi Gesztenyenapok megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előadó a polgármester nevében: Szabó Zoltán alpolgármester, Molnár Adrienn képviselő

/A használati megállapodás javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
A  második  napirend  a  Velemi  Gesztenyenapok  megrendezésével  kapcsolatos  döntések  meghozatala,
átadom a szót az Alpolgármester úr részére.

Szabó Zoltán alpolgármester
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A használati megállapodás tervezetről van szó Kőszegszerdahely Község Önkormányzatával. A parkolót
minden évben el szoktuk kérni, 2 és fél hektár körül van a terület. Térjünk vissza erre a kérdésre későbbi
testületi ülésen.

Molnár Adrienn képviselő
Még nem állt össze teljesen a program, szeptemberi ülésen térjünk vissza a döntések meghozatalára.

Bakos László polgármester
Akkor ebben a napirendi pontban most döntést nem hoz a testület. Térjünk rá a következő napirendi
pontunkra.

3. Vasivíz Zrt. ivóvíz ágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
A  harmadik  napirendi  pont  a  Vasivíz  Zrt.  ivóvíz  ágazatra  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervének
jóváhagyása, átadom a szót Németh Melinda kirendeltség-vezető részére.

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. § (1) bekezdése értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében
víziközmű-rendszerenként  tizenöt  éves  időtávra  gördülő  fejlesztési  tervet  kell  készíteni.  A felújítási  és
pótlási  terv  Magyar  Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  történő benyújtásáról  a  VASIVÍZ
ZRt., a beruházási terv benyújtásáról a képviseletre jogosult önkormányzatnak szükséges gondoskodnia. A
VASIVÍZ ZRt. a korábbi évek gyakorlata szerint vállalja, hogy a testületek által elfogadott GFT-k mindkét
tervrészét a szolgáltatási területére vonatkozóan együttesen nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási  Hivatalhoz.  Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  fejlesztési  tervek  elfogadásáról
szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! Köszönöm szépen!

Bakos László polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ha nincs kérdés, akkor szerintem szavazzunk.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

50/2022.(VIII.26.)     Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata   
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19., Cg.
18-10-100607)  által  elkészített  Gördülő  fejlesztési  terv  a  2023-2037  időszakra  Felújítások  és
pótlások  összefoglaló  táblázata,  valamint  Beruházások  összefoglaló  táblázata-  V017  Velem
ivóvízellátási rendszer” és „Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra Felújítások és pótlások
összefoglaló  táblázata,  valamint  Beruházások  összefoglaló  táblázata  –  S001  Szombathely
szennyvízelvezetési  és  tisztítási  rendszer”  című  dokumentumokat,  a  mellékletben  szereplő
tartalommal jóváhagyja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  VASIVÍZ  Vas  megyei  Víz-  és  Csatornamű  Zártkörűen
Működő Részvénytársaságot,  (székhely:  9700 Szombathely,  Rákóczi  Ferenc u.  19.,  Cg.  18-10-
100607) hogy a gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz
benyújtsa,  és  az  ezzel  kapcsolatos  teljes  hatósági  eljárásban  képviselje  Velem  községi
Önkormányzatot.

Felelős: Bakos László polgármester
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Határidő: azonnal

4.  A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázathoz  való
csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
A negyedik napirendi pont a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás, átadom a szót Németh Melinda kirendeltség-vezető részére.

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-testület!  A Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat a települési és megyei önkormányzatok pályázati támogatása a felsőoktatásban tanuló,
helyi  lakosú  fiatalok  részére,  melynek  célja,  hogy  az  esélyegyenlőség  érdekében  a  hátrányos  szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak végzését támogassa. Velem községi Önkormányzat eddig
minden  évben  csatlakozott  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj-pályázathoz.
Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  határozati  javaslatot  elfogadni  szíveskedjen!  Köszönöm
szépen!

Bakos László polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Ha nincs kérdés, akkor szerintem szavazzunk.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot: 

51/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

5. Egyebek

I. Közfoglalkoztatás  

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Rátérnék az Egyebek pontra. A köz indul szeptember 1-től

Bakos László polgármester
Ha kérdés vagy hozzászólás nincs, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  képviselő-testület  4  igen  1  nem szavazattal  meghozta  a
következő határozatot: 

52/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
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Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  2022.09.01.  napjától  2023.02.28.  napjáig
közfoglalkoztatási jogviszony keretében egy főt kíván foglalkoztatni.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

II. EuroVelo 13 Vasfüggöny kerékpárút Bozsok-Ólmod „Irottkő Natúrpark”szakasz  
kerékpározható út összekötés Kőszegszerdahely-Velem-Cák külterületi murvás út
pályázat

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
EuroVelo  13  Vasfüggöny  kerékpárút  Bozsok-Ólmod  „Irottkő  Natúrpark”szakasz  kerékpározható  út
összekötés  Kőszegszerdahely-Velem-Cák  külterületi  murvás  út  pályázat  megvalósításához  termőföld
végleges hasznosítására 323.400,- Ft megfizetéséről szükséges lenne dönteni a testületnek.

Bakos László polgármester
Ha kérdés vagy hozzászólás nincs, akkor kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzon.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot:

53/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az EuroVelo 13 Vasfüggöny
kerékpárút Bozsok-Ólmod „Irottkő Natúrpark”szakasz kerékpározható út összekötés Kőszegszerdahely-
Velem-Cák külterületi murvás út pályázat megvalósításához termőföld végleges hasznosítására 323.400,- Ft
megfizetését a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály részére a tartalék terhére biztosítsa. 

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

III. Kérelem elbírálása   

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Kérelem érkezett a Velem 1658/2 helyrajzi számú telekhatár és földút közötti közlekedési szakasz 
használatához, valamint e terület zúzott kővel való feltöltéséhez a csapadékvíz biztonságos elfolyásának 
biztosítása mellett, valamint a közvilágítás bővítésére.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot:

54/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  közlekedési  szabályok  betartásával,  a
forgalmat  nem akadályozva  a  Velem 1658/2  helyrajzi  számú telekhatár  és  földút  közötti  közlekedési
szakasz  használatához,  valamint  e  terület  zúzott  kővel  való  feltöltéséhez  a  csapadékvíz  biztonságos
elfolyásának biztosítása mellett.
Velem községi  Önkormányzat  a  közvilágítást  bővítését  az  idei  évben  nem tudja  vállalni.  Javasolja  az
ingatlanához felszerelhető érzékelő lámpa felszerelését.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal
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IV. Irottkő Natúrpark tagdíj  

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Tavalyi évben is hoztunk egy döntést az Irottkő Natúrparkért Egyesület tagdíj kötelezettségéről, miszerint
a  kiegészítő  támogatást  nem tudjuk  vállalni,  ebben  az  évben  sem jobb  az  anyagi  helyzetünk  sajnos,
valamint az elszabaduló rezsiárak mellett nagyon takarékosan kell gazdálkodni.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot:

55/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tekintettel az Önkormányzat anyagi helyzetére az
Irottkő Natúrparkért Egyesület részére a 2021. január 1-jei állapot alapján a 2022. évi tagdíj kötelezettséget
vállalja, kiegészítő támogatást nem tud nyújtani.
Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

V. Kőszegszerdahelyi iskolával kapcsolatos döntés meghozatala  

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Elmondta,  hogy  dr.  Bende  Katalin  aljegyzőtől  érkezett  egy  elektronikus  levél,  hogy  megkerestek
értékbecslési  szakértőket  és  Cák  község  Önkormányzata  augusztus  9-én  meghozta  meghozta  testületi
döntését  a  legkedvezőbb ellenértékű ajánlat  Weszelits  Péterné 178.800 Ft-os ajánlata  volt  és a  döntés
szerint  kéri  a  polgármestereket,  hogy nyilatkozzanak arról,  hogy vállalják-e a  rájuk eső részt.  A másik
kérdés a szigetelőanyag kérdése azt fogadjuk-e el, vagy a pénz kifizetése mellett dönt a testület.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  képviselő-testület  5 igen szavazattal  meghozta  a  következő
határozatot:

56/2022.(VIII.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

1. Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Kőszegszerdahelyi iskola
(Kőszegszerdahely, Kossuth u. 4.) ingatlan eladásra történő meghirdetése érdekében az ingatlan
értékbecslés  elkészítéséről  Bakos  László  polgármester  nyilatkozzon  és  arról  is,  hogy  az
értékbecslés díjának tulajdoni arányos, azaz 1/5 részét vállalja a tartalék terhére. 

2. Velem községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Palace  Sport  és  Kulturális  Egyesület
részére a Kőszegszerdahelyi Iskolával kapcsolatos kiszámlázott összeg teljesítését várja és nem tart
igényt a felajánlott szigetelőanyagra.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal
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