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Szám: 192-33/2011.        Készült: 3 példányban 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült:  Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye:  Kultúrotthon 
   Velem, Rákóczi u. 18. 
 
Jelen vannak:  Horváth Miklós    polgármester 

Tóth Péter    alpolgármester 
   Bársony Miklósné   képviselő 
   Szél Józsefné     képviselő 
    
           (4 fő) 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Wolf Viktória    körjegyző  
   Jagodics Istvánné    ügykezelő 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pü.vezető-főtanácsos   
           (3 fő) 
 
Lakossági érdeklődő:  0 fő 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Horváth Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő 
képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Horváth Miklós polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok és 
vegyes ügyek megtárgyalására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

89/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 6. napján 
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
NAPIRENDI PONTOK: 
1. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELETÉBEN ELLÁTOTT 

FELADATOKRÓL, A KÉPVISELET SORÁN MEGSZERZETT INFORMÁCIÓKRÓL  
Előadó: Horváth Miklós polgármester 
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2. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

3. VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VELEM KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2011.(II.16.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

4. VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ FÉLÉVI 

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

5. JAVASLAT VELEM KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 

ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

6. TÁJÉKOZTATÁS VELEM 791 HRSZ-Ú INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI 

TULAJDONBA ADÁSI KÉRELMÉRŐL 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

7. TÁJÉKOZTATÁS A 2011. ÉVI GESZTENYEÜNNEP RENDEZVÉNYRŐL   
(MEGÁLLAPODÁS A MMIK-TAL, BELÉPŐJEGY ÁRAK ÉS KEDVEZMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, 
MŰSORTERV ELFOGADÁSA, KÖLTSÉGMEGOSZTÁS, STB.) 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

8. TÁJÉKOZTATÁS NYDOP-4.1.1/B PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGRŐL ÉS „CSAPADÉKVÍZ 

RENDEZÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVEK KÉSZÍTÉSE – VELEM BELTERÜLET” TERVEZÉSI 

AJÁNLATAIRÓL 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

9. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

10. 2011. ÉVI GESZTENYEÜNNEP – VÁRHEGYI LÁSZLÓNÉ PANASZBEJELENTÉSE 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

11. VEGYES ÜGYEK 
12. ZÁRT ÜLÉS (SZOCIÁLIS ÜGYEK) 

 
A Képviselő-testület utasítja Horváth Miklós polgármestert a határozat végrehajtására. 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 

 
II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról, a 
képviselet során megszerzett információkról 

 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. 
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Kérdezi a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van e valakinek kérdése, 
hozzászólása.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

90/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármester az 
önkormányzat képviselő-testülete képviseletében ellátott feladatokról és a képviselet 
során megszerzett információkról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Horváth Miklós  polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
A beszámolóból megállapítható, hogy a határozatok végrehajtása megtörtént, javasolja annak 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

91/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváth Miklós polgármester a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 

    Határidő:  azonnal 
 
 

3. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének Velem Község 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester: 
Kérdezi a körjegyzőt, hogy szóban van e kiegészítése.   
 
Wolf Viktória körjegyző 
Az előterjesztéshez nem kíván hozzászólni, csupán az állami változások kerültek átvezetésre, ezért 
kerül módosításra a rendelet.  
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat és rendelettervezet elfogadását a Képviselő-
testületnek, kéri szavazzanak a javaslatról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  

 
92/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Velem Község Önkormányzata 
2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 7/2011.(IX.7.) önkormányzati rendeletei közé 
iktatja. 
  
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a rendelettervezet elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal megalkotta 

 
Velem Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. (IX.7.) önkormányzati rendeletét  
a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
/A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
 
 

4. Velem Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról 
szóló beszámoló 
 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Megkérdezi az előterjesztőt, kíván e szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi vezető főtanácsos 
Köszönettel nem kíván, ha kérdés van, szívesen válaszol. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri 
szavazzanak a javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

93/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Velem Község Önkormányzata 
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót – az előterjesztés szerinti 
formában és tartalommal – elfogadja. 

 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 

5. Javaslat Velem község településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi 
építési szabályzatának módosítására 
 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 

Hozzászólások: 
 

Horváth Miklós polgármester 
Megkérdezi a körjegyzőt, hogy van e kiegészítése az előterjesztéshez. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Az előterjesztésben minden szerepel. 5 alternatíva, határozati javaslat került be, amelyből a 
testületnek kell eldönteni, melyik határozatot fogadja el.  
 
Szél Józsefné képviselő 
Az 5. határozati javaslattal kapcsolatban, javasolja, hogy a tervezett nyomvonal szerint történjen az 
adásvétel, vagy a kisajátítás. Ügyében érintettségét bejelenti és nem kíván szavazni. 
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Horváth Miklós polgármester 
Javasolja, hogy még szeptember hónapban hívják a tervezőt, Gergye Pétert. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Tájékoztatja a testületet, hogy Walsh Williamné kérelmező sürgeti a rendezési terv módosítását. 
Javasolja, első lépésben kérdezzék meg az érintetteket, hogy kívánnak-e  településrendezési 
szerződést kötni. Ugyanis az önkormányzatnak a szerkezeti  és szabályozási tervet 10 évente kell 
felülvizsgálni, még 2 évig nem kellene módosítani. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja, hogy a lehető legrövidebb időn belül keressék meg az érintett kérelmezőket és kössék 
meg a szerződést.  
 
Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri 
szavazzanak a javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

94/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Velem község településrendezési tervének módosítását határozza el a természeti-táji 

környezet és épített környezet értékeinek megőrzése mellett. 
2. a településrendezési terv módosításának célja a település egyes – elsődlegesen 

belterületen fekvő – ingatlanjainak rendezési terv módosításának elkészítése az állami 
főépítész által jelzett problémák kiküszöbölésével és átvezetésével, kijavításával az 
állami alapadatok felhasználásával; 

3. elrendeli a 45/2003.(IX.3.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Településszerkezeti terv és a 9/2003.(IX.4.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat – a továbbiakban: HÉSZ – részleges 
módosítását – akkor és csak akkor, ha a kérelmező/érintett ingatlantulajdonos 
településrendezési szerződést köt az önkormányzattal – az alábbiak szerint: 

a. 176 hrsz területet érintő 11 m-es szélesítéssel járó buszforduló bővítése.  
b. 693 és 694 hrsz ingatlant érintő, a település felsőbb utcáiból – így a Guba 

utca felől – a településközpont felé haladó gyalogutak. 
c. jogszabályi változások átvezetése. 

4. Velem község szerkezeti és szabályozási tervének módosítását megrendeli a 
MODULOR Kft-től (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) 290.000,- Ft + Áfa 
összegben, azaz mindösszesen bruttó 362.500,- Ft összegben, ha a 3. pont szerinti cél 
megvalósítója a településrendezési szerződést az önkormányzattal megköti.  

5. a 4. pontban rögzített tervezési szerződés aláírására felhatalmazza Horváth Miklós 
polgármestert; 

6. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

95/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

30/A.§ (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva az egyes, a településrendezési 
eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köt a 
94/2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott HÉSZ módosítással 
érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a 
továbbiakban: cél megvalósítója), Walsh Williamné szegedi lakossal. 

2. elrendeli azon költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi 
átvállalását, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az 
önkormányzatot terhelik. 

3. a 176 hrsz-ú területet érintő 11 m-es szélesítéssel járó buszforduló bővítése miatti 
településszerkezeti terv módosításának költségét 95.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 
118.750,- Ft összegben határozza meg. 

4. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy a településrendezési szerződést 
aláírja. 
 

 

Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

96/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

30/A.§ (1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva az egyes, a településrendezési 
eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köt a 
94/2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott HÉSZ módosítással 
érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a 
továbbiakban: cél megvalósítója), Farkasné Kiss Virág budapesti lakossal. 

2. elrendeli azon költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi 
átvállalását, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az 
önkormányzatot terhelik. 

3. a 693 hrsz-ú területet településszerkezeti terv módosításának költségét 97.500,- Ft + 
Áfa, azaz bruttó 121.875,- Ft összegben határozza meg. 

4. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy a településrendezési szerződést 
aláírja. 

 

Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; egyébiránt folyamatos 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
97/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 

 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A.§ 

(1) bekezdésében rögzített jogkörében eljárva az egyes, a településrendezési 
eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köt a 
94/2011.(IX.6.) Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott HÉSZ módosítással érintett 
ingatlan tulajdonosával, illetve az ingatlanon beruházni szándékozóval (a 
továbbiakban: cél megvalósítója), Pataki Mónika és Major Gábor budapesti lakosokkal. 

2. elrendeli azon költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi 
átvállalását, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az 
önkormányzatot terhelik. 

3. a 694 hrsz-ú területet településszerkezeti terv módosításának költségét 97.500,- Ft + Áfa, 
azaz bruttó 121.875,- Ft összegben határozza meg. 

4. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy a településrendezési szerződést 
aláírja. 

 

Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

98/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. kezdeményezi a Velem 733 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival történő egyeztető 

megbeszélés megtartását annak céljából, hogy az önkormányzat a velemi 733 hrsz-ú 
ingatlan déli részét adásvétel útján birtokba veszi, avagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében út célú lejegyzés 
keretében az ingatlanrészt kisajátítja. 

2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosaival a 
tárgyalásokat lebonyolítsa. 

3. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos 
 
 
6. Tájékoztatás Velem 791 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adási 

kérelméről 
 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
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Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Gondolkodjanak a képviselők, hogy mit lehet kihozni az épületből, a hölgyek szerint nem kerülne 
sokba, hogy használható állapotba kerüljön. 
 
Szél Józsefné képviselő 
Véleménye szerint a tetőt átépítése nélkül is lehetne használni. 
 
Bársony Miklósné képviselő 
Ismételten helyszíni bejárást kellene tartani és minden helyiséget lemérni, hogy hogyan lehetne a 
lehető legkevesebb ráfordítással használhatóvá tenni. El kellene kérni a kulcsot, mert a felmérésre 
nem elég pár perc, egypár napra lenne szükség.   
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek, kéri 
szavazzanak a javaslatról. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

99/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velem 791 hrsz-ú ingatlan 
ingyenes tulajdonba adására vonatkozó polgármesteri tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
7. Tájékoztatás a 2011. évi Gesztenyeünnep rendezvényről 

 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Minden képviselő jelen volt a gesztenyeünnep megbeszélésen, mindenki képbe van az ott 
elhangzottakkal. Az együttműködési megállapodás az ott elhangzottak szerint kerül elkészítésre. 
A műsortervet és költségvetést mindenki ismeri, végleges program a szeptember 15-i egyeztetést 
követően lesz.  Kéri a képviselők hozzászólását, javaslatát. 
 
Szél Józsefné képviselő 
Személy szerint ő nem szavazza meg a költségvetést, mert nagyon általános. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Ő is javasolja, hogy a következő időszakban más formában legyen a gesztenyeünnep. 
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Tóth Péter alpolgármester 
Javasolja várják meg az idei rendezvényt és utána lehet közölni, hogy  a jövőben nem kívánják 
együtt szervezni. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Javaslolja, hogy a 2012- lvi rendezvény vonatkozásában már november hónapban, a költségvezési 
koncepció alkotásakor határozzon a testület. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a határozati javaslatok előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal 
meghozta a következő határozatot:  
 

100/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. Velem község turisztikai és kulturális értékeinek bemutatása céljából és a minőségi 
idegenforgalom és falusi turizmus fejlesztése érdekében együttműködik a Megyei 
Művelődési és Ifjúsági Központtal (székhely: 9700 Szombathely, Ady tér 5. ; képviseli: Parais 

István igazgató; adószám: 15420480-2-18; törzsszám: 420484) – a továbbiakban: MMIK –, 
mint a Velemi Gesztenyeünnep alapítójával és szervezőjével a rendezvénysorozat 
megvalósításában.  

2. elfogadja, hogy Felek a Velemi Gesztenyeünnepet Velem községben 2011. október 15-
16. napján szervezik az önkormányzat tulajdonában álló közterületeken és az MMIK 
tulajdonában álló velemi 572 hrsz-ú ingatlan területén. 

3. kijelenti, hogy a rendezvény keretein belül és az MMIK-tal közösen kizárólag minőségi 
és színvonalas kulturális programot szerveznek és bonyolítanak le egymás előzetes 
véleményének kikérésével és jóváhagyásával. 

4. a 2011. évi Velemi Gesztenyeünnep költségvetési főösszegét 6 491 000 Ft-ban elfogadja. 
5. a határozat mellékletét képező műsortervet jóváhagyólag tudomásul veszi. 
6. a Gesztenyeünnep költségei tekintetében elrendeli, hogy Felek a 4. pontban rögzített 

főösszegen belüli költségeket 50-50 %-ban viseljék azzal, ha és amennyiben az 
elfogadott költségvetési főösszeget bármelyik fél túllépi, a rögzített összegen felüli rész 
(költség/kiadás) megtérítésére felek saját költségvetésük terhére kötelesek, azért feleket 
fizetési kötelezettség nem terheli, ide nem értve a vis maior helyzet miatt felmerülő 
költségeket. 

7. a 2011. évi Velemi Gesztenyeünnep belépőjegyeinek árát és a kedvezményeket az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 

a) felnőtt belépő 900,- Ft/fő 
b) gyermek (4-14 éves korig) és nyugdíjas belépő  650,- Ft/fő 
c) családi jegy (2 felnőtt és 3 gyermek)   2.100,- Ft 
d) ingyenes belépést biztosít a Velem községben állandó(tartózkodási hellyel) 

lakóhellyel rendelkező polgárok és velemi (üdülő)ingatlan tulajdonosok, 
sajtóigazolvánnyal rendelkezők részére azzal, hogy a kedvezményre jogosító 
igazolvány felmutatása kötelező. 
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8. a 2011. évi Velemi Gesztenyeünnep ideje alatt a parkolást ingyenesen biztosítja. 
9. az 1. pontban rögzítettekre hivatkozással felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az 

együttműködési megállapodást készítse elő és az érintetteket a döntésről értesítse. 
 
Határidő:  elfogadásra azonnal, egyébiránt folyamatos 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 

 
   
 
8. Tájékoztatás NYDOP-4.1.1/B pályázati lehetőségről és „Csapadékvíz rendezés 

engedélyezési tervek készítése – Velem belterület” tervezési ajánlatairól 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Szél Józsefné képviselő 
Véleménye szerint nincs rá anyagi fedezet. 
 
Wolf viktória körjegyző 
Nem muszáj egyben elkészíttetni a tervet, lehet szakaszolni is. El kell dönteni melyik a kritikus 
szakasz és csak arra kérnek árajánlatot.  
 
Horváth Miklós polgármester 
Valóban jelen pillanatban nincs rá fedezet, de az év végére már lesz. Egyetért a szakaszolással, de 
javasolja, hogy a 9 utca maradjon. 
 
Wolf Viktória körjegyző 
Véleménye szerint az érintett mérnök ért hozzá, hogy hol van a kritikus szakasz, javasolja, hogy az 
Avar Szálló feletti kilenc utcára kérjenek ajánlatot.  
 
Tóth Péter alpolgármester 
Saját erőből soha nem tudja az Önkormányzat megoldani a csapadékvíz elvezetést, mindenképp 
pályázati forrásból kell. Az utak szélessége szerint csak a zárt csapadékvíz elvezetésű rendszer 
jöhet számításba, viszont utána útépítés nélkül ez elképzelhetetlen. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Ő sem lát rá lehetőséget, csak pályázati forrásból lehet ezt megvalósítani.  Javasolja, hogy a terv 
aktualizálására  kérjenek ajánlatot. Emlékezteti a képviselőket, hogy a vízjogi létesítési engedély 2 
év múlva lejár.  Forráshiány miatt a pályázatot nem tudják benyújtani, de kedvező ajánlatért a 
tervet el lehet készíttetni, ha ismételten lesz pályázati kiírás legyen kész terv. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja az  I/B.  határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

101/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Nyugat-Dunántúli 
Operatív Program Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című 
(kódszám: NYDOP-4.1.1/B-11.) pályázatról készített előterjesztést és úgy határoz, hogy 
forráshiány miatt a pályázatot nem nyújtja be. 
 
Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen  szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

102/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.  elrendeli a Velem Avar Szálló feletti kilenc utca csapadékvíz rendezés engedélyezési 

tervek aktualizálására/engedélyeztetési tervdokumentáció készítésére vonatkozó 
ajánlatok bekérését különös figyelemmel a Rózsa és Fenyves utcák csapadékvíz 
elvezetésére. 

2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert az ajánlatok bekérésére. 
 

Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   elfogadásra azonnal; 

egyébiránt folyamatos 
 
 
9. Tulajdonosi hozzájárulás 

 
Előadó:  Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások 
 
Horváth Miklós polgármester 
Az előterjesztéshez kéri a képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
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103/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Velem Vörös út tulajdonosa 
támogatja Szabó Zoltán (Velem, Rákóczi u. 4.) kérelmét és tulajdonosi hozzájárulását adja 
a Vörös út, kérelmező tulajdonát képező 0119/2 hrsz-ú ingatlanhoz közel eső részének 
járműközlekedésre alkalmassá tételét. Köszönetét fejezi ki Szabó Zoltán úrnak a 
térítésmentes felajánlásért. 

 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 

10. 2011. évi Gesztenyeünnep – Várhegyi Lászlóné panasz bejelentése 
 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 

 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./ 
 
Hozzászólások:  
 
Horváth Miklós polgármester 
Kedvezményezett körbe csak a tulajdonos és az állandó lakós tartozik. Kéri a képviselők 
hozzászólását. 
 
Bársony Miklósné képviselő 
A 7. napirendi pont (Gesztenyeünnep) keretében már megtárgyalták kik jogosultak kedvezményre. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Javasolja a 100/2011.(IX.6.) képviselő-testületi határozat 7. pontjában leírtak érvényesítését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

104/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Várhegyi Lászlóné 
panaszbejelentését megtárgyalta és fenntartja 100/2011.(IX.6.) képviselő-testületi 
határozatának 7. pontjában jóváhagyott és a 2011. évi Velemi Gesztenyeünnep 
vonatkozásában elfogadott ingyenes belépésre jogosító kedvezménye(zette)k körét. 
 
Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az érintettet a döntésről értesítse. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 
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11.  Vegyes ügyek  
 
Előadó:   Horváth Miklós polgármester 

 
10.1  Novák Tamás megkeresése 

 
Előadó:  Horváth Miklós polgármester 

 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Novák Tamás a Velem 059/15 hrsz. ingatlan, volt gázcsere telepként bejegyzett ingatlant, 
belterületbe szeretné vonni. Az Önkormányzat hozzájárulását kéri. A belterületbe vonás után a 
temető mellett lévő kis parcellákat össze kívánja vonatni, további építkezés miatt. Már régebben 
lehet hallani, hogy templomot szeretne építeni. Most szeretné ezt megépíteni, de ehhez a 
Novákfalva területét belterületbe kell vonatni, hogy telekösszevonást tudjon kérni. 
 
A kérelembe leírta, hogy a kőszegi építési osztállyal már előzetesen egyeztetett, de javasolja, hogy a 
kérjenek állásfoglalást a főépítésztől, és  Gergye Péter tervezőtől. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

105/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Novák Tamás (Velem, 
Kossuth utca 31-33.) 2011. szeptember 5. napján érkezett kérelmét és az alábbi döntést 
hozta. 
A Képviselő-testület  
1. elrendeli a Velem 059/15 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatosan és a 899 – 

904 hrsz-ú ingatlanos összevonásával kapcsolatosan az Építési Hatóság és a főépítész 
megkeresését és állásfoglalásának kikérését, 

2. elrendeli Gergye Péter településtervező megkeresését és az 1. pontban körülírt 
ingatlanok rendezési tervhez való illeszkedésével kapcsolatos állásfoglalásának 
kikérését. 

3. felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesítse. 
 
Felelős:   Horváth Miklós polgármester 
Határidő:   azonnal 

 
 
 

11.2 Szándéknyilatkozat  - LEADER pályázat  
 

Előadó:  Horváth Miklós polgármester 
 
Hozzászólások: 
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Horváth Miklós polgármester 
Emlékezteti a képviselőket, hogy Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány LEADER 
pályázatot kíván benyújtani a településkép javítása érdekében. 20 pad beszerzését és a sétány 
felújítását tervezik ezen pályázatból megvalósítani.  Mivel a pályázat utófinanszírozásos, ezért az 
alapítványnak kellene megelőlegezni a beruházás költségét. Az Alapítvány nem rendelkezik a 
pályázati összeggel 2.800 eFt-tal ezért az Önkormányzat segítségét kéri.  
A polgármester javasolja, hogy visszatérítendő támogatásként a 2012. évi költségvetés terhére 
biztosítsa a beruházás költségét.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot:  
 

106/2011.(IX.6.) Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 
 
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködik és elviekben 
támogatja a Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány (9726 Velem, Rákóczi utca 73.) 
LEADER IV. tengely pályázaton való részvételét és a mintegy 2.800 e Ft összegű pályázati 
forrásból történő településképet javító utcabútorok (20 db pad) beszerzését és a sétány 
felújítását és előzetesen szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat 
esetén az arculatfejlesztéshez visszatérítendő támogatást biztosít 2012. évi költségvetése 
terhére. 
Felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy az alapítvány elnökét a döntésről tájékoztassa. 
 
Felelős:  Horváth Miklós polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 

III. 
NAPIRENDEK UTÁN 

 
 
Horváth Miklós polgármester 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőszegi Rendőrkapitányság megküldte a 18050-2549/2011.ált. 
levelét „a lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó 
igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések 
megtételére” szolgáló intézkedési tervet készített. 
Nagy hangsúlyt fektetnek az önkormányzatokkal való kapcsolattartásra. 
Kéri a képviselőket, hogy tanulmányozzák át a levelet és javasoljanak kapcsolattartó személyt.   
 
Emlékezteti a képviselőket, hogy szeptember 11-én Bozsokon szüreti mulatság lesz, kéri a 
képviselőket vegyenek részt a rendezvényen. 
  
Horváth Miklós polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést 17,30 órakor lezárta és a 
képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 

 
k. m. f. 

 Horváth Miklós        Wolf Viktória 
   polgármester            jegyző 


