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Szám: 123-4/2013.       Készült: 3 példányban 

 

J E G Y Z � K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem Község Önkormányzata Képvisel�-testületének 

2013. február 13-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli   
 nyilvános ülésér�l. 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Iroda 

   Velem, Rákóczi u. 73. 

 

Jelen vannak:  Horváth Miklós    polgármester 

Tóth Péter    alpolgármester 

   Bársony Miklósné   képvisel� 

   Rusznyák Károlyné   képvisel� 

Szél Józsefné     képvisel� 

    

          (5 f�)  

 

Tanácskozási joggal megjelentek:  

   Dr. Zalán Gábor   aljegyz� 

   Bernáth Ildikó    kirendeltség-vezet� 

Jagodics Istvánné    ügykezel� 

          (3 f�) 

 

Lakossági érdekl�d�:  0 f� 

 

 

I. 

NAPIREND EL�TT 

 

Horváth Miklós polgármester köszönti a képvisel�-testület tagjait, az aljegyz� urat és a kirendeltség 
dolgozóit. Köszöni, hogy aljegyz� úr megtiszteli a testületi ülést. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 f� 



- 

képvisel� közül 5 f� jelen van, így az ülés határozatképes.  

 

Az ülést megnyitja.  

 
Horváth Miklós polgármester 
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:   

 
9/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem   Község   Önkormányzatának   Képviselő-‐‑testülete   2013.   február   13.   napján   megtartott  
rendkívüli  nyílt  ülésének  napirendjét  az  alábbiak  szerint  határozza  meg:   
 

NAPIRENDI PONTOK: 
1. Beszámoló az önkormányzat képvisel�-testülete képviseletében ellátott feladatokról, a 

képviselet során megszerzett információkról  

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

2. Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatallal a kirendeltség vonatkozásában kötend� 
üzemeltetési megállapodásról 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

3. Tájékoztató a Vas Megyei Kormányhivatallal a volt k�szegszerdahelyi Körjegyz�ség 
vonatkozásában kötend� üzemeltetési megállapodásról 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

4. Javaslat a K�szegi Városüzemeltet� és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kht-val 
szolgáltatási szerz�dés megkötésére 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

5. Javaslat a Szombathely-K�szeg regionális szennyvízelvezet� rendszeren lév� 
Önkormányzati tulajdonú viziközm� létesítmények üzemeltetési szerz�dés 
mellékletének módosítására 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

6. Civil szervezetek beszámolója 2012. évi tevékenységükr�l 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 



- 

7. Tájékoztató Velem község 2013. évben megtartandó rendezvényeir�l, javaslat a 
rendezvényterv elfogadására 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

8. Egyebek 

 

Zárt ülés keretében: 

 

1. Képvisel�-testület hatáskörébe tartozó szociális ügyek megtárgyalása 

El�adó: Horváth Miklós polgármester 

 

A  Képviselő-‐‑testület  utasítja  Horváth  Miklós  polgármestert  a  határozat  végrehajtására. 

 

Határidő:     azonnal 

Felelős:     Horváth  Miklós  polgármester   

 

 

 

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1 BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL�-TESTÜLETE 
KÉPVISELETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOKRÓL, A KÉPVISELET SORÁN 
MEGSZERZETT INFORMÁCIÓKRÓL 

 

 El�adó: Horváth Miklós  

       polgármester 

 

/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Miklós polgármester 



- 

Az írásos el�terjesztést minden képvisel� megkapta. 

Kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.  

 

Szél Józsefné képvisel� 

A területfejlesztési koncepciót megismerheti-e. 

 

 

 

Horváth Miklós polgármester 

K�szegen volt tájékoztatás. 

 

Dr. Zalán Gábor aljegyz� 

Vagymegye.hu honlapról letölthet�. 

 

Szél Józsefné képvisel� 

Kérdezi, Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány önkormányzati-e. 

 

Horváth Miklós polgármester 

Nem önkormányzati, kuratóriumi tagok vannak, melynek személy szerint � is tagja.  

 

Szél Józsefné képvisel� 

Milyen ügyben volt az E.ON, energiatakarékossági tervezést terveznek-e. 

 

Horváth Miklós polgármester 

A falu elején lév� megd�lt fa ügyében, illetve díjcsökkentéssel kapcsolatban is tárgyaltak.  Hergovich 
Vince területi képvisel� úr ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy utána fog nézni. Egyébként 3 éve átállt az 
Önkormányzat  energiatakarékosságra. A tárgyaláson a bozsoki polgármester kolléga is jelen volt.  

Megnézték, hogy miért megy el a közvilágítás a nagy szél miatt, illetve a karácsonyi világítást is megnézik. 
Utána fognak nézni, hogy milyen megoldást lehet találni. A közvilágítási hibát minden esetben be kell 
jelenteni, és azon lesznek, hogy minél el�bb kijavításra kerüljön. Jelenleg a legfontosabb a megd�lt fa. 

 

Szél Józsefné képvisel� 

Kérdezi, megoldódik-e a fa ügye. 



- 

 

Horváth Miklós polgármester 

Márciusban, az Önkormányzat az ágakat elszállítja és elégeti, felgyorsították az ügyet. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 

10/2013.(II.13.) Velem Község Önkormányzata Képvisel�-testületének határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képvisel�-testülete Horváth Miklós polgármester az 
önkormányzat képvisel�-testülete képviseletében ellátott feladatokról és a képviselet 
során megszerzett információkról szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Határid�:  azonnal 

Felel�s:  Horváth Miklós polgármester 

 

 

 

2 TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATALLAL A KIRENDELTSÉG 
VONATKOZÁSÁBAN KÖTENDŐ ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL  

 

El�adó:  Horváth Miklós  

      polgármester 

 

 /El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 

 

 

 

 

 

Hozzászólások: 

 

 

Horváth Miklós polgármester 



- 

Kéri a képvisel�k hozzászólását. 

 

Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet� 

Ez nem a végleges változat, de komoly változások nem lesznek. . 

 

Horváth Miklós polgármester 

Kett� alkalommal volt ügysegéd, de ez még nem végleges. Változik az ügyfélfogadási id�, az 
adóértesít�vel kiküldésre kerül� tájékoztatóban ismertetik a lakossággal.   

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 

11/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem  Község  Önkormányzatának  Képviselő-‐‑testülete   

1. elhatározza,  hogy  a  Vas  Megyei  Kormányhivatallal  (9700  Szombathely,  Berzsenyi  tér  
1.)  a  közös  használatú  és  üzemeltetésű,  9726  Velem,  Rákóczi  u.  73.  szám  alatti  ingatlan  
kiadásainak  megosztása  érdekében  –  az  előterjesztés  szerint  tartalommal  és  formában  
–  üzemeltetési  megállapodást  köt  határozatlan  időtartamra. 

2. felhatalmazza  Horváth  Miklós  polgármestert  a  szerződés  aláírására. 

 

Határidő:     azonnal 

Felelős:     Horváth  Miklós  polgármester 

 

 

3 TÁJÉKOZTATÓ A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATALLAL A VOLT 
K�SZEGSZERDAHELYI KÖRJEGYZ�SÉG VONATKOZÁSÁBAN KÖTEND� 
ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL 

 

El�adó:  Horváth Miklós 

                    polgármester 

 

/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 

  

Hozzászólások: 

 



- 

Horváth Miklós polgármester 

Kéri a képvisel�k kérdéseit, hozzászólásait.  

 

Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet� 

A k�szegszerdahelyi aljegyz� asszony kérte, hogy a testület tárgyalja meg.  

 

Szél Józsefné képvisel� 

Megint megkérdezi, hogy miért csak az egyik jegyz� írja alá, a mi jegyz�nk miért nem, csak a 
polgármesterek aláírását látja. 

 

Tóth Péter alpolgármester 

Mi nem vagyunk üzemeltet�k.  

 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 

12/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem  Község  Önkormányzatának  Képviselő-‐‑testülete 
1. elhatározza, hogy a Vas Megyei Kormányhivatallal (9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.) a 

közös használatú és üzemeltetés�, 9725 K�szegszerdahely, Kossuth u. 5. szám alatti ingatlan 
kiadásainak megosztása érdekében - az el�terjesztés szerint tartalommal és formában - 
üzemeltetési megállapodást köt határozatlan id�tartamra. 

2. felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a szerz�dés aláírására. 
 

Határid�:  azonnal  

Felel�s:   Horváth Miklós polgármester 

 

 

 

4 JAVASLAT A K�SZEGI VÁROSÜZEMELTET� ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
NONPROFIT KHT-VAL SZOLGÁLTATÁSI SZERZ�DÉS MEGKÖTÉSÉRE 

 

El�adó:  Horváth Miklós 

               polgármester 

 



- 

/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Miklós polgármester 

Az el�terjesztéssel kapcsolatban kéri a képvisel�k hozzászólását.  

 

Tóth Péter alpolgármester 

Van, ahol a heti ürítést soknak találják, f�leg télen. 
 
 
Bársony Miklósné képvisel� 
Nem hiszi el, hogy nem telik meg a kuka, nem kellene a zacskókat elégetni.  60 l-es kukára lehet 
szerz�dést kötni, de akkor egész évben azt kell használni.  
 
Horváth Miklós polgármester 
Ha a falu lakossága megtudná, akkor nagyon sok ember kihasználná a helyzetet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� határozatot:  

 

13/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem Község Önkormányzatának Képvisel�-testülete határoz a K�szegi Városüzemeltet� és 
Kommunális Szolgáltató Kft-vel kötend� szolgáltatási szerz�dés megkötésér�l az el�terjesztés 
szerinti formában és tartalommal, és felhatalmazza Horváth Miklós polgármestert a szerz�dés 
aláírására. 
 
Felel�s:   Horváth Miklós polgármester 

Határid�:  azonnal 

 

 
 

 

5 JAVASLAT A SZOMBATHELY-K�SZEG REGIONÁLIS SZENNYVÍZELVEZET� 
RENDSZEREN LÉV� ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ VIZIKÖZM� 
LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSI SZERZ�DÉS MELLÉKLETÉNEK 
MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

 



- 

El�adó:  Horváth Miklós 

                  polgármester 

 

       

/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Miklós polgármester 

Az el�terjesztéssel kapcsolatban kéri a képvisel�k hozzászólását. 

 

Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet� 

Az euró árfolyam átváltás miatt van szükség a módosításra.  

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 

14/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
1. Velem   Község   Önkormányzatának   Képviselő-‐‑testülete   a   24384/2004   számú,   a  

Szombathely-‐‑Kőszeg   regionális   szennyvízelvezető   rendszeren   lévő   Önkormányzati  
tulajdonú   viziközmű   létesítmények   (szennyvízcsatorna   hálózatok,   bővítések,  
szennyvíz  átemelők,  szennyvíztisztító  bővítés)  üzemeltetése  1/1.  mellékletének  40.,  41.  
számú   módosított   létesítményjegyzékeit   az   előterjesztés   szerinti   tartalommal  
elfogadja. 

2. A  Képviselő-‐‑testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított  melléklet  aláírására. 

 

Határidő:      azonnal   

Felelős:      Horváth  Miklós  polgármester 

         Dr.  Zalán  Gábor  aljegyző 

 

 

6 CIVIL SZERVEZETEK BESZÁMOLÓJA 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜKR�L 

 



- 

El�adó:  Horváth Miklós  

                   polgármester 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Miklós polgármester 

Tájékoztatja a képvisel�-testületet, hogy a 2012. évben kapott támogatásról minden civil szervezet 
határid�re elszámolt. A civil szervezeteknek a 2013. évre lehet�ségük van támogatást kérni.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 

15/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem   Község   Önkormányzatának   Képviselő-‐‑testülete   Horváth   Miklós   polgármester   civil  
szervezetek  2012.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  elfogadja. 
 
Felelős:     Horváth  Miklós  polgármester 
Határidő:   azonnal 

 

 

 

 

7 TÁJÉKOZTATÓ VELEM KÖZSÉG 2013. ÉVBEN MEGTARTANDÓ 
RENDEZVÉNYEIR�L, JAVASLAT A RENDEZVÉNYTERV ELFOGADÁSÁRA. 

 

El�adó:   Horváth Miklós  

                   polgármester 

 

/El�terjesztés a jegyz�könyv mellékleteként csatolva./ 

 

Hozzászólások: 

 

Horváth Miklós polgármester 



- 

Kéri a képvisel�k hozzászólását. 

A falunapot javítani kell, június 8-ra, hogy a bozsoki kalapos napokkal ne ütközzön. 

 

Szél Józsefné képvisel� 

Az adventi gyertyagyújtás miért nem szerepel? 

 

Horváth Miklós polgármester 

Azért, mert nem az Önkormányzat szervezi. 

Az összetartozás napja szerepel, de � ezt nem tudja megszervezni. 

 

Szél Józsefné képvisel� 

A virágültetés is bent van, pedig az sem önkormányzati szervezés. 

Véleménye szerint a zarándoklat egyházi rendezvény, mégis szerepel. 

 

Horváth Miklós polgármester 

Szeretné, ha a zarándoklat bent maradna. Javasolja, hogy változtassák meg a programterv nevét, legyen 
Velem Község 2013. évi programterve, így minden szervezet programja szerepelhet bent.  

 

Tóth Péter alpolgármester 

� is javasolja, így minden belefér. A szervez�t meg úgyis látni.  

 

Szél Józsefné képvisel� 

Javasolja, hogy az adventi gyertyagyújtás is legyen bent. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 

16/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem   Község   Önkormányzatának   Képviselő-‐‑testülete   Velem   község   2013.   évi  
rendezvénytervét  az  alábbi  javításokkal  fogadja  el: 
 



- 

Velem  község  2013.  évi  rendezvénytervét  az  alábbi  javításokkal  fogadja  el. 
-‐‑  2013.  június  8.     Falunap,  Szervező:  Velemi  Önkormányzat 
-‐‑  2013.  június  4.     Nemzeti  Összetartozás  Napja,  Szervező:  Szent  Vid  Egyesület? 
-‐‑  2013.  december  1.,  8.,  15.,  22.   Adventi  gyertyagyújtás,  Szervező:  Velemi  Önkéntes  Tűzoltó  
Testület 
 

Felelős:   Horváth  Miklós  polgármester 
Határidő:     azonnal 

 

 

8 EGYEBEK 

 

Hozzászólások: 

 

Bársony Miklósné képvisel� 

Szeretné megkérdezni, hogy kinek a kötelessége a buszmegálló kitakarítása, illetve a hó eltakarítása. 

 

Horváth Miklós polgármester 

A havat a kommunális dolgozó, a buszmegálló belsejét a hivatalsegéd takarítja. Ehhez kapcsolódóan 
tájékoztatja a képvisel�ket, hogy a költségvetést módosítani kell, mert a hó eltakarításra elkülönített összeg 
kimerült, meg kell nézni, hogy honnan lehet átcsoportosítani.  

 

Szél Józsefné képvisel� 

Szeretné megkérdezni, hogy az Önkormányzat kíván-e megbízást adni a „Manci villa” állapotfelmérésére 
és m�szaki tanácsadásra.  

 

Horváth Miklós polgármester 

Véleménye szerint, majd ha nem lesz ilyen csapadékos id�járás. 

 

Szél Józsefné képvisel� 

A szándékot el kellene határozni, mert addig nem mérik fel. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képvisel�-testület 5 igen szavazattal meghozta a következ� 
határozatot:  

 



- 

17/2013.(II.13.)  Velem  Község  Önkormányzata  Képviselő-‐‑testületének  határozata: 
Velem   Község   Önkormányzatának   Képviselő-‐‑testülete   szándékát   nyilvánítja   ki,   hogy   a   -‐‑  
Velem  791  hrsz.-‐‑ú  ingatlan  állapotfelmérését  és  tanácsadását  elvégezteti. 
Felkéri  Horváth  Miklós  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére.   
 
Felelős:     Horváth  Miklós  polgármester 
Határidő:   azonnal 

 

 

Szél Józsefné képvisel� 

Megkérdezi, hogy a Kereskedelmi és Hitelbank tájékoztatója miért van kint az Önkormányzat zárt 
hirdet�tábláján.  

 

Horváth Miklós polgármester 

Megkérték, hogy kitehessék, de ha úgy gondolja a testület, akkor azonnal leveszik.  

 

Tóth Péter alpolgármester 

Bérleti díjat kellene szedni a hirdetések után. 

 

Dr. Zalán Gábor aljegyz� 

Van az önkormányzatnak közterület rendelete, abba lehetne szabályozni. 

 

Horváth Miklós polgármester 

Nem gondolta, hogy ezzel hibát követ el, mert ha egy embernek tudnak segíteni, már akkor megérte. 

 

Szél Józsefné képvisel� 

Szeretné megkérdezni, hogy a lakásfenntartási támogatás mértéke mi alapján van megállapítva? 

 

Bernáth Ildikó kirendeltség-vezet� 

Az 1993. évi III. törvény szabályozza, többek között a jövedelem, és a lakás nagysága határozza meg. Nem 
rendelet alapján állapítják meg. 

 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Horváth Miklós polgármester a rendkívüli nyilvános 
képvisel�-testületi ülést 15,42 órakor lezárta és zárt ülést rendel el. 

 



- 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

 Horváth Miklós         Dr. Zalán Gábor 

   polgármester            aljegyz� 


