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Lakossági érdeklődő: 25 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester szeretettel köszönt mindenkit, a kollégákat, a kirendeltség dolgozóit és a megjelent
velemi érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tóth Péter velemi lakos
Szeretné bejelenteni, hogy az ülésről hangfelvételt készít.
Szél Józsefné polgármester
Tudomásul veszi a bejelentést.
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Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek
észrevétele.

A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 4 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő napirendi
pontokat.
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló az Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkájáról
Előadó: Szél Józsefné polgármester
2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése
Előadó: Szél Józsefné polgármester
3. Közérdekű kérdések és javaslatok

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Beszámoló az Önkormányzat képviselő-testületének munkájáról
Előadó: Szél Józsefné polgármester

Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
A legutóbbi, 2015. december 8-i közmeghallgatás óta eltelt időszakkal kapcsolatban a következőkről szeretné
tájékoztatni a megjelenteket. Időrendi sorrendben mondja el a történteket.
Még tavaly december 19-ém tartották meg az Idősek karácsonyát, amelyet rövid időre Töröcsik Mari művésznő is
megtisztelt. Örvendetes, hogy a Kultúrotthon teljesen megtelt a résztvevőkkel, a vacsora elfogyasztása után
harmonikaszó mellett folytatódott a beszélgetés.
Az idei évben is mindenkit várnak december 17-én az idősek karácsonyára.
Január 30-án farsangi rendezvény volt gyermekeknek és felnőtteknek, amelynek költségét teljes egészében
adományokból finanszírozták, közpénzt nem fordítottak rá. Még két kispályás focikapu vásárlására is futott a
tombola bevételéből. Így végre lesz a gyerekeknek, fiataloknak sportolási lehetőség. A kapuk felállítását a Pusztán
tervezik. 20 x 40 méteres területre lesz szükség, megnézték, hogy kinek a területét érinti.
Az eddig megkérdezett telektulajdonosok hozzájárultak ehhez, reméli, hogy minden érintett tulajdonos így tesz
majd. Falunap alkalmával a foci meccseket itt szeretnék megtartani, ha a többi telektulajdonos is hozzájárul.
Január közepén értesültek arról, hogy a Megye az általuk koordinált TOP pályázatok közül két pályázatnál is
lehetőséget nyújt a településnek a részvételre.
Ezek közül az egyiknek a vízfolyások (patakok, árkok) rendbetétele, a csapadékvíz megfelelő elvezetése a cél a
község területéről. Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Perenye és Velem vesz részt ebben a
pályázatban konzorcium keretében. Számtalan egyeztetést, a kritikus pontok többszöri bejárását követően került
sor a pályázat benyújtására. A tavalyi évben sikeresen megvalósult és elszámolt két vis maior pályázatnak
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köszönhetően mi hoztuk a legtöbb plusz pontot, emelve így az esélyt a pályázati összeg elnyeréséhez, amely a
település esetében 37.260.500,- Ft nettó megvalósítási összeget jelent.
A projekt előkészítő tanulmány 500.000,- Ft volt, ezt kellett kifizetni előre és majd vissza lehet igényelni a pályázat
megvalósítása során.
A részletes tervek elkészítése és a közbeszerzés még ebben az évben megtörténik. A megvalósítás jövő év második
felében lesz. A pályázatból a patak támfala kerül javításra, ahol a támfal köve kimozdult. A pályázatban szerepel a
Nusi sétány is. Vannak olyan patakrészek, ami nem fér bele a pályázatba, de majd a II. ütemben kérik, hogy vegyék
bele. Várhatóan ősszel egy második ütem is lesz, egy újabb pályázati kiírás ugyanezzel a céllal.
A pályázatnak köszönhetően helyreállíthatjuk vízfolyásainkat, a patakmeder támfalát, amelyre a 2009 évi árvíz óta
nem volt lehetőség.
Holnap lesz a bejárás a Kossuth u. 8. szám alatt, hogy milyen a készültsége. Amikor elkezdték a felújítást, az előző
tulajdonos kifestette, nem gondolták, hogy ilyen állapotban van, hogy mikor lesz rá esély, hogy megnyithassák, még
nem tudja.
A könyvtár nagyon rossz állapotban van. A Megyei könyvtártól kapott támogatásból szeretnék a könyvtár
helyiségét felújítani a falunap után.
A másik Megye által koordinált pályázat a Fenntartható turisztikai fejlesztések támogatása. A pályázatból a Stirling
villa alsó szintje, a színpad és a kültéri terület újul meg. Itt a részletek még kidolgozásra várnak és lesz második
ütem a pályázatnál is.
A pályázat jövő évi megvalósulásáig az ingatlannak a község tulajdonába kell kerülnie, de ebben az ügyben
kormányzati döntés eddig nem született. A Megye biztos az ingyenes tulajdonba vagy használatba adásra irányuló
kérelmünk pozitív elbírálásában.
A pályázatoknál tesz említést arról, hogy a tavalyi évhez hasonlóan pályázatot nyújtottak be a Nemzeti Kulturális
Alaphoz az ez évi Velemi Gesztenyenapok költségeinek támogatására. Az elbírálás augusztusra várható.
A Hősök Tornya felújítására is próbálnak támogatást igénybe venni, amint tudják a tetőt megrongálta az áprilisi
nagy szél. A tető és az elektromos hálózat is felújításra szorul.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek támogatására az idei évben lehet 6,5 millió Ft-ot
igényelni. Az Önkormányzat már részesült ilyen támogatásban abból a hivatal ablakait cserélték ki, valamint a
szalagparkettázás került megvalósításra. Még nem tudják, hogy mire fognak pályázni, lehet, hogy a ravatalozó
felújítására. Az óvoda pajtája nagyon rossz állapotban van, a cserepek potyognak le, a baleset elkerülése érdekében
már le is kerítették, nehogy valakire ráessen, de sajnos erre a felújításra nem lehet pályázni. Más tároló helye nincs
az önkormányzatnak, még vizsgálják, hogy mi fér bele a pályázatba.
Május 21-én volt a falukirándulás Komáromba és Tatára. Nagy buszt rendelt a kirándulásra, de sajnos csak 40-en
tudtak eljönni. Sajnálta, hogy nem tudtak többen eljönni.
A programtervet követve elmondható, hogy ez évben is megtartották hagyományos ünnepségeiket és
megemlékezéseiket. Ezekről, mint mindig a honlapról, a plakátokról, illetve a házakhoz kivitt szórólapokról
értesültek.
Június 18-án vendégül látják a lékai és 19-én a rőti zarándokokat a Szent Viden. Vasárnap a rőtiek miséje szokás
szerint 10 órakor, a magyar mise pedig 11 órakor lesz.
Június 18-án déli 12 órakor ellátogat a Hősök Tornyához a kőszegi fúvós találkozó egyik fúvós zenekara. Rövid
ízelítő előadás után levonulnak Novákfalvára, ahol folytatják műsorukat, majd ezt követően az üdülőfalu ebéddel
vendégeli meg a zenekar tagjait. Le lehet menni, ha valaki akar.
Június 19-én kezdődik a Gesztenyevirágzás hete délután 16 órakor a Gesztenyevirág piknikkel a vén
gesztenyefához. Ma készült el a plakát, kísérjék figyelemmel a gazdag program kínálatot, látogassanak el a helyi
mesterekhez, vegyenek részt az esti előadásokon. A programokhoz készül lista is.
A falunap június 25-én lesz a Kultúrotthon kertjében. A műsorról a napokban megkapják a részletes tájékoztatót.
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A rendezvényt felkereső minden velemi lakost ebéddel és egy pohár itallal látják vendégül. A tombola bevételéből
vásárolják meg a hálót a foci kapukhoz.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Posta 30 %-os, osztatlan közös tulajdonrészének értékesítésére pár nappal
ezelőtt újabb pályázatot írtak ki, miután a tavaly decemberi pályázatunk sikertelen volt. Ezúttal 2.300.000,- Ft +
ÁFA minimum vételárat jelöltek meg. Jó, illetve fontos lenne az ingatlan tulajdonának 100 %-os birtoklása az
esetleges pályázati lehetőségek kihasználása miatt is. Jelenleg vizsgálják a lehetőséget a posta tulajdonrészének
megszerzésére. Nyílászárókat kellene cserélni és a fűtést is cserélni kell, de pályázatból csak akkor lehetne ha 100
%-ba az Önkormányzat tulajdonában lenne.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdeményezésére Velem község képviselő testülete is meghozta
határozatát, amelyben elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit, mivel az jogtalan,
értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Ezért kértük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és
a kényszerbetelepítést, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.
Gond volt az óvodákkal. Szerencsére sikerült elérni, hogy megmaradjon a tagóvoda, mert a minimális létszámot
elérték, reméli, hogy a következő években sem lesz gond és lesz legalább 13 gyerek.
Ez év tavaszán első ízben keresett meg a Malom tulajdonosa és együttműködési szándék kinyilvánítását kérte
tőlünk és a Megyétől is annak érdekében, hogy a műemlék malom újra kinyithasson. Pályázati lehetőségre
magántulajdon esetén nincs lehetőség, de a tulajdonos, aki magánerőből nem tudja az Örökségvédelmi Hivatal által
előírt fejlesztéseket kivitelezni, elmondása szerint minden megoldásra nyitott. Erejéhez mérten anyagiakkal is
hozzájárulna a felújításhoz. A Megye és az Önkormányzat is keresi a megoldást. Ennek érdekében osztrák
malmokkal is kapcsolatba léptünk egy esetleges határon átnyúló pályázatban való részvételre.
A Velemi Gesztenyenapok szervezését megkezdték, folyamatosan érkeznek az ajánlatok és árusok is érdeklődnek
már. Az országos népszavazás időpontjának ismertté válását követően tudnak majd megállapodásokat kötni. A
rendezvényt október 8-9-ére tervezték. Azt hallotta a népszavazás október első hétvégéjén lesz, de hivatalosan még
nem tudni.
Az 1. napirendi pont keretében ennyit szeretett volna elmondani. Kérdezi a képviselőket, hogy elfogadják-e, illetve
kérdezi, hogy a képviselők szerint is ez történt-e az elmúlt időszakban.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot.
61/2016.(VI.8.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármester által az önkormányzat
képviselő-testületének munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Rába Ákos képviselő
Véleménye szerint több mindenről lehetett volna beszélni.
Szél Józsefné polgármester
Nem azért nem beszélt másról, mert nem akart, majd a jelenlévők megkérdezik, ha valamire kíváncsiak.
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2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése
Előadó: Szél Józsefné polgármester
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt hónapban Jagodics István falugondnok egészségi okokból kérte
munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését június 17-i hatállyal. A falu közterületeinek azonnali
kaszálása, illetve a falugondnoki feladatok jövőbeni ellátása érdekében intézkedtek. Lehetőségeiket a pénzügyi
osztállyal, illetve ügyvédnőkkel konzultálva vizsgálják és a legközelebbi testületi ülésen, e hó közepén testületi
döntést hoznak a falugondnoki feladatok ellátása ügyében.
Az azonnali kaszálás a napokban meg fog történni.
Lakossági bejelentéseket követően kéri a megjelenteket, hogy a temetőben található konténerbe háztartási
hulladékot ne tegyenek és ügyeljenek arra, hogy a fás nyesedék gyűjtőhelyére se rakjon le senki lombot, vagy más
hulladékot, mivel ezt ledarálni nem tudják és közpénzen kell az elszállításáról gondoskodni.
Koronaőrző emlékhellyel kapcsolatban elmondja, hogy az emlékhely kialakításához szükséges területen egy
magánszemély tulajdonában lévő telek is volt. A magánszemély részére az Önkormányzat cseretelket ajánlott fel. A
telekcsere megtörtént. A tervezés folyamatban van. A Minisztériumtól kapott 500 eFt-ról szóló beszámoló
készítése folyamatban van.
Úgy tervezték, hogy egy 3 m mély 40 cm széles kutató árkot ásnak, de nem találtak semmit. Előre nem tudták,
hogy 10 m mélyen találják meg a bunkert. Mivel üreges részre nem lehet bunkert építeni, ezért nem tudják a
tervezett keretből megépíteni, pályázni fognak rá. Ez ügyben több feljelentés érkezett. A bejelentési
kötelezettségnek az Önkormányzat eleget tett, de kiderült, hogy nem is kellett volna bejelenteni. Voltak a
Környezetvédelemtől is nem fogják elmarasztalni az Önkormányzatot, mert nem történt semmi törvényellenes
tevékenység.
A terveket majd mindenki megnézheti, ha kész lesz.
Velemben rengeteg út van, ami a valóságban nem ott van, ahol a térképen szerepel, és van olyan is ahol nincs is
kialakítva út. Először a kritikus helyeken ki kell méretni. Az árajánlat a földmérőtől a napokba megérkezett. Ahogy
az önkormányzatnak lehetősége lesz az utakat kiméreti és a helyükre kerülnek. Vannak problémák, egyre több
helyen van olyan ahol nincs út lejegyezve és akkor lezárhatja a tulajdonos.
Kéri a képviselőket, szavazzanak a lakóhely környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatásról.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 1 nem szavazattal
meghozta a következő határozatot.
62/2016.(VI.8.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szél Józsefné polgármester által a lakóhely környezeti
állapotának értékeléséről szóló tájékoztatását elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Várja a lakosság hozzászólását, kérdését.
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Savanyó András velemi lakos
Tavaly elhangzott, hogy az Önkormányzat megalakította a Velem Vid Kft-t. A polgármester asszony
beszámolójában a Velem Vid Kft-ről nem hallott, hogy milyen gazdaságos volt. Mennyi volt a Kft. bevétele és
mennyi volt a kiadása.
Szél Józsefné polgármester
A közmeghallgatásnak nem volt része a Velem Vid Kft. beszámolója. A következő testületi ülésen fogadják el a
Velem Vid Kft. beszámolóját.
Ha a kérdést felteszi, akkor 15 napon belül írásban tudnak válaszolni.
Savanyó András velemi lakos
Ő nagyon szívesen segít, ugyanis a kormány.hu oldalon megtalálta a Velem Vid Kft. eredmény kimutatását. 2015.
évben 1,5 millió Ft- mínusszal zárt a Kft., személyi jellegű ráfordításokra 3.759.000,- Ft került kifizetésre.
Szél Józsefné polgármester
Még ő sem látta a beszámolót, majd írásban választ fog kapni.
Savanyó András velemi lakos
Ez a személyi jellegű ráfordítás, ha valaki tud számolni az havi 500 eFt körül van. Megnézte 275.000,- Ft a havi
bruttó fizetése. Sajnálattal állapítja meg, hogy a Kft. vezetője nincs itt.
Szél Józsefné polgármester
Ha mínusszal zárt, azért a Kft. a felelős.
Savanyó András velemi lakos
A falu pénze, mínusszal zárta a 2015. évet, nem is meri mondani, hogy év végére mennyi lesz. Nekiálltak a
bunkernek ott lesz még öt évig. Nettó 180.000,- Ft a fizetése, akkor nem lehetne elvárni, hogy lenyírja a füvet?
Szél Józsefné polgármester
Fog rá választ kapni 15 napon belül.
Savanyó András velemi lakos
Szeretne írásban kéri.
Szabóné Átyim Mária velemi lakos
9 éve él velemben, szabályt tisztelő ember, igyekezett beilleszkedni, mégis úgy érzi, hogy utálják.
Kérdezi, törvény szabályozza-e az orvosi rendelő akadálymentesítését, ez itt miért nem működik, mennyi idős
ember él itt, miért nem lehet megtalálni ennek a megoldását? Most sem hallott róla.
Velemben megalakult egy Velemi Virágos Alapítvány nem tudja pontosan a nevét, szeretné megkérdezni, hogy mit
tesz Velemért. Június 5-én nem kerültek kihelyezésre a virágok, látja, hogy most már kint van. A Petőfi utcai hídon
lévő tavalyi ládát úgy látszik, hogy felszívta a víz, most egy kicsi láda van kirakva, ha az Önkormányzat nem tud
akkorát kirakni, mint tavaly, ő a sajátjából nagyon szívesen adott volna. Ha működik ez az alapítvány, akkor az a
funkciója, hogy szépítse Velem községet. Látja, hogy néz ki Kőszegszerdahely, Bozsok, mennyi virág van ott és
hogy néz ki, nem rosszindulatból mondja.
Ma otthon végezte a házimunkáját és jöttek a fahordó autók, borzalmas nagy sebességgel, azt hitte, hogy betörnek
az ablakok. Kérné a Petőfi utcánál figyelmeztető táblát tegyenek ki, sebességkorlátozásra. A kamionok olyan nagy
sebességgel közlekednek, hogy a pár méterre lévő buszmegállóhoz nem tudja eltudna-e jutni, balesetveszélyes.
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Savanyó Andráshoz csatlakozva hozzáteszi, hogy ez a fűnyírás nonszensz. Mindenki vágja le maga előtt, rendet kell
csinálni ez nem szeretet kérdése. Lát olyan területeket, hogy borzalmas, akié a terület vágja le a füvet.
A falugondnok pótlása meg kell, hogy történjen, nem érdekli, hogy milyen mendemondák terjengnek a faluba
Istvánnal kapcsolatban, de azt elmondja, hogy az ezt megelőző 7 évben rend volt a faluba.
Szél Józsefné polgármester
Az akadálymentesítés elő van írva, nem tudja, hogy van-e kivétel. Egy hely lenne Velemben, ami földszintes ez ahol
most vagyunk, ha lenne másik kultúrotthon.
Virágosítással kapcsolatban, valóban későn szerezte be a virágokat. A hídon lévő ládákról, valaki bedobta a patakba
tavaly, nincs meg az egyik a másik eltörött. Kettő kicsit raktak oda, de ki fogják cserélni.
A felső buszmegállóhoz azért raktak csak zöldet, mert a virágot többször kilopták.
Az Egyesület neve Virágozz Velem Egyesület. Átvitt értelemben Virágozz Velem, ők rendezik a gesztenyevirágzás
hetét például.
Az azonnali fűnyírást megoldják a napokba. A fahordó kamionnal kapcsolatban, elmondja, az erdészetnél azt
mondták nem tudnak másfelé menni. Nem tudja, hogy megtudnák-e tiltani.
Szabóné Átyim Mária velemi lakos
A sebességet kellene csökkenteni. Még egy dolog, a Stirling villánál megépített borzadványról, a hídról.
Szél Józsefné polgármester
Utána fog járni, hogy mit lehet tenni a fahordók ügyében.
A Stirling villánál megépített híd nem az Önkormányzat tulajdonában van. Engedélyt fognak kérni a Vagyonkezelő
Zrt.-től a festéshez, de egyébként nincs rá befolyásunk.
Kern István képviselő
Nincs befejezve a híd.
Szabó Sándor velemi lakos
A Petőfi utcába levő híd be van szakadva.
Szél Józsefné polgármester
Az a híd gyalogos híd. Kétszer raktak oda oszlopot, hogy autóval ne lehessen átmenni, mindkétszer ismeretlen
személy eltávolította. Nem tudja milyen fából készült a híd, de alpolgármester úr ki akarta cserélni, de azt mondta
nincs értelme, mert sok baja van. Nem tudja mit csináljanak, fel kellene újítani és utána le kellene zárni, úgy mint a
Stirlingnél.
Kern István képviselő
Bükkfából készült és be van fülledve.
Szabóné Átyim Mária velemi lakos
Mindig minden feltételes módban van, úgy érzi, hogy soha nem jutunk semminek a végére.
Savanyó András velemi lakos
Lehet ott baleset, ha valaki beleesik és eltörik a lába, egy deszka és ideiglenesen meg lenne oldva a probléma.
Török István velemi lakos
Ki vette át, hogy lehetett átvenni bükkfából a hidat. Mindkét oldalról aláfolyik a víz, kellett volna oda még egy
mixer beton.
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Kern István képviselő
Az a baj, hogy hosszú távon nem oldaná meg a problémát és a fő tartószerkezet is tönkre van.
Szabó Zoltán alpolgármester
Vasbeton háló és beton az megfogná. Valami megoldást találnak rá.
Dabóczi György Józsefné velemi lakos
Szeretné megjegyezni a hídtól felfelé még az idén nem volt levágva a gaz, társadalmi munkában vágják a füvet, ha
nincs az önkormányzatnak pénze lefesteni a padokat akkor gyűjtenek, rengetegen jönnek fényképezni, katasztrófa
ami ott van, ez senki szemét nem bántja. A Nepomuki szobrot is le kellene már festeni.
Szabó Zoltán alpolgármester
Felvettek már egy közcélú foglalkoztatottat, de ő elment, Perendy István van egyedül.
Tóth Péter velemi lakos
Azt mondta polgármester asszony, hogy lesz karbantartás. El szokta olvasni a képviselő-testületi jegyzőkönyveket,
javasolja mindenkinek, hogy olvassa el. Testületi határozat született, hogy átadják a parkfenntartást a Velem Vid
Kft-nek.
Szél Józsefné polgármester
Az átadás a falugondnoki területre nem vonatkozik, fel van sorolva, hogy milyen területekre.
Tóth Péter velemi lakos
Kérdezi készült-e kalkuláció, hogy a zöld területek mennyibe fognak kerülni. Hogy lehet úgy átadni, ha nem tudni
mennyibe kerül ez a falunak?
Szél Józsefné polgármester
Az nem készült, mert még nem tudják a terület nagyságát.
Tóth Péter velemi lakos
Itt volt a falugondnok sikerült elüldözni.
Szél Józsefné polgármester
Nem üldözte el senki, egészségi állapota miatt kérte a munkaviszonya megszüntetését. Egyébként ez nem ide
tartozik, ezt zárt ülésen tárgyalta a testület, mert személyi jellegű ügy.
Tóth Péter velemi lakos
De igen, sikerült elüldözni, kérdezi igaz-e, hogy fegyelmit kapott.
Szél Józsefné polgármester
Fegyelmit nem kapott, egy figyelmeztetést kapott.
Tóth Péter velemi lakos
24 évet ledolgozott, kisebb nagyobb hibákkal. Nem volt rá pénz, hogy 24 év után a falugondnok pénzt kapjon?
Nem tudja mi a vélemény.
Szél Józsefné polgármester
Ez nem tartozik ide, zárt ülésen tárgyalták.
Rába Ákos képviselő
Nem szavazta meg mindenki. Lett volna rá pénz a pénzmaradványból. Volt, aki megszavazta, volt aki nem,
egyébként elmondja, hogy aki indítványozta, az sem szavazta meg.
Tóth Péter velemi lakos
Ennyit nem érdemelt meg a falugondnok.
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Szél Józsefné polgármester
Mindenki maga dönti el, hogy fog szavazni.
Tóth Péter velemi lakos
Szóba került a Kút utca támfal, lejárt a határidő, ha baleset történik ki fizet?
Szél Józsefné polgármester
A határidő hosszabbításra még válasz a mai napig nem érkezett.
Tóth Péter velemi lakos
Sok mindenről hallottak elképzeléseket, álmokat is. Elképzelés van, de pénzügyi fedezetet nem hallott, csak azt,
hogy majd pályázunk, meg hogy megígérték. Ezek nem konkrét pénzek. Ott van a koronaőrző emlékhely, 600 eFtba került, kérdezi mennyi volt az adomány és mennyit tett hozzá az Önkormányzat.
Szél Józsefné polgármester
Az egész adományból került kifizetésre. Az Önkormányzat nem tett hozzá semennyit, még maradt is belőle.
Tóth Péter velemi lakos
Az szép. Akár az adományozók nevét közzé is lehetne tenni.
Szabó Zoltán alpolgármester
Táblára ki fogja rakni az adományozók nevét, ha engedélyezik.
Tóth Péter velemi lakos
Maradjunk az emlékhelynél 500.000,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumtól,
kérdezi több volt-e a gépi földmunka, van-e az önkormányzatnak tartozása a földmunkára?
Szél Józsefné polgármester
Ennyibe került az önkormányzatnak, nincs tartozás a gépi földmunkára.
Tóth Péter velemi lakos
Kérdezi megtalálták-e a bejáratot?
Szél Józsefné polgármester
Igen megtalálták.
Tóth Péter velemi lakos
Olvasta a jegyzőkönyvbe, hogy 50.000,- Ft szintezési költségről, illetve 250.000,- Ft tervezési költségről döntött a
testület a jövőbeni bunkerre.
Szél Józsefné polgármester
A bunker tervére.
Tóth Péter velemi lakos
Kérdezi, nem megyünk kicsit előre?
Kern István képviselő
Csak akkor lehet pályázni, ha van terv.
Szél Józsefné polgármester
Anyagot és munkadíjat vállalnak a bányászok.
Tóth Péter velemi lakos
A Kossuth u. 8. ingatlan mennyibe került eddig az Önkormányzatnak. 5,1 millió Ft-ot szavazott meg a testület.
Kérdezi hol van annak a gazdasági számítása, ki csinálta a számítást?
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Szél Józsefné polgármester
Felmérés készült. Mikor jön vissza a befektetett pénz? Lehet, hogy soha.
Tóth Péter velemi lakos
Tehát nem készült felmérés.
Szél Józsefné polgármester
20 évig nem költött rá senki.
Tóth Péter velemi lakos
A kettőnek nincs egymáshoz köze.
Szél Józsefné polgármester
De igen, mert meg kell óvni a falu érdekét.
Tóth Péter velemi lakos
Úgy tudja, hogy ebben sem volt teljes egyetértés. Nagyon sajnálja, hogy nincs itt a Kft. ügyvezetője, hogy ennyibe
veszi a falu lakosságát, mikor tőlünk kapja a fizetését és nem jön el egy rendezvényre sem és közmeghallgatásra
sem. Ezzel kapcsolatban kérdése lenne. Az elmúlt egy hétben mit csinált a falunak, úgy tudja egyszemélyben a
polgármester adja ki a munkát. A jegyzőkönyvből szó szerint olvasta fel, hogy ki adhat ki munkát a Kft-nek. A Kft.
által kiállított számlát is csak a polgármester igazolhatja le. A polgármester a munkáltatója.
Szél Józsefné polgármester
Nem ő mondja meg, hogy mit csináljon, saját maga osztja be.
Tóth Péter velemi lakos
Szeretné megkérdezni, nyíltan igaz-e, hogy Biró László Ausztriában dolgozik, vagy dolgozott?
Szél Józsefné polgármester
Nem tud róla. Megjegyzi, ne terjesszen rémhíreket.
Tóth Péter velemi lakos
Éjszakánként biztonsági őrként dolgozik?
Szél Józsefné polgármester
Nem tud róla, most már elég.
Tóth Péter velemi lakos
A faluba mendemondák terjengnek, de ha azt mondta polgármester asszony, hogy nem akkor ő azt elfogadja, mert
az biztos igaz.
Szél Józsefné polgármester
Ez nem kérdés volt, hanem vádaskodás.
Tóth Péter velemi lakos
Kérdezi a Multicar üzemképes-e?
Szél Józsefné polgármester
A Közlekedési Hatóság újabb előírásokat írt elő a billenő-platóra és a biztonsági övre vonatkozóan. Meglehet nézni
az iratokat.
Tóth Péter velemi lakos
Észrevételt lehet tenni, vegyék észre ez a Kft. nem tiszta dolog.
Szél Józsefné polgármester
Ha úgy gondolja, akkor hívjon könyvvizsgálót.
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Tóth Péter velemi lakos
A Felügyelő Bizottság összeült?
Rába Ákos képviselő
Igen, megtörtént. A Velem Vid Kft. ügyvezetője bemutatta a mérlegét, a Felügyelő Bizottság nem tapasztalt
jogszabályba ütköző problémát. A Felügyelő Bizottságnak nem az a feladata, hogy megvizsgálja mire költi a pénzét,
az a képviselő-testület dolga. Készül jelentés a következő ülésre, azt jelezték a testület felé. Volt, amit a Felügyelő
Bizottság kifogásolt szabályzatokat, de azokat a Kft. kijavította, tulajdonképpen mindent rendben találtak. Az
eddigi működésben jogszerűtlenséget nem tapasztaltak, a számlákat rendelkezésre bocsátotta a Kft. ügyvezetője,
készséges volt. Az utolsó ülésre mindent bemutatott, amit kértek tőle. Semmi probléma nem volt, az anyagi részét
majd a képviselő-testület fogja vizsgálni.
Tóth Péter velemi lakos
Azért aggályos, mert amikor indult a Kft. arról volt szó, hogy megtakarítást jelent az Önkormányzatnak. Az
ügyvezető azt mondta, hogy a béren felül még plusz 500.000,- Ft –ot fog kitermelni. Nem lát mástól árajánlatot a
Kft-vel szemben.
Szél Józsefné polgármester
Az önkormányzatnak a saját Kft-nek az árajánlatát nem kell megpályáztatni.
Tóth Péter velemi lakos
Azt látja, hogy az önkormányzat az egyik zsebéből a másikba megy a pénzt. Ezek után nem akar tovább menni.
Rába Ákos képviselő
Örül a hozzászólásnak. Kérdezi volt-e a belterületre felmérés, hogy ez mennyi pénzbe fog kerülni az
önkormányzatnak.
Szél Józsefné polgármester
Nem volt felmérés, mert a belterület a falugondnok hatáskörébe tartozó terület.
Rába Ákos képviselő
Van-e költségbecslés, tudomása szerint ez nem készült el.
Szél Józsefné polgármester
Majd meglesz.
Tóth Péter velemi lakos
A közszolgálati szerződés mellékletében miért van meghatározva a belterületi és a külterületi fűnyírás költsége.
Szél Józsefné polgármester
Amit nem a falugondnok nyírt, azokra a területekre vonatkozik, amit mással végeztetnek el.
Tóth Péter velemi lakos
A kerékpárút volt amit mással nyírattak.
Szél Józsefné polgármester
A Manci villa kaszálása sem tartozott bele a falugondnok feladatába.
Kovács Géza velemi lakos
A Kani pataknak nincs medre. A Jókai utcába az útra áthajló ágak ügyében is tenni kellene valamit, a kerítésre
átlógó ágakat is le kellene vágni. A fát nekirakja a szomszédja az ő pajtájának.
Szél Józsefné polgármester
Polgári peres úton kell rendezni a problémát a szomszéddal, birtokvédelmet kell benyújtani.
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Szabó Zoltán alpolgármester
Elmennek a felszólaló szomszédjához és megpróbálják meggyőzni.
Szél Józsefné polgármester
A Kani patak bent van a pályázatba. Elhozta az anyagot meg lehet nézni.
Tóth Péter velemi lakos
Szeretné kérni a képviselőket, hogy a jövőben a Kft. által beadott árajánlatokat vizsgálják meg. Tavaly
gesztenyenapon a parkoltatást és az őrzést a Kft végezte el. Megszavazta a képviselő-testület a parkoltatást
725.800,- Ft + Áfa, az őrzési feladatot 525.400,- Ft + Áfa és szemétszedésre 98.500,- Ft + áfa költséget, megjegyzi
a szemétszedés összegét elfogadhatónak tartja, majd a következő augusztus végén még 270.510,- Ft-ot szavaztak
meg többlet őrzési feladatokra.
Szél Józsefné polgármester
A Kft. nem maga végezte a feladatokat, neki is meg kellett bízni más céget. Azért kellett többletőrzési költséget
megszavazni, mert a helyszíni bejáráskor derült ki, hogy még plusz óraszámra lesz szükség.
Tóth Péter velemi lakos
Csak az a szörnyű, hogy leírja az Önkormányzat azt, hogy menet közben derült ki, hogy még ennyi meg ennyi kell.
Rába Ákos képviselő
Az az igazság, hogy később derült ki, hogy kevesebb rendőr tud jelen lenni a rendezvényen. A bejáráskor derült ki,
hogy több óraszámra lesz szükség.
Tóth Péter velemi lakos
2015. évben 1.850.000,- Ft-ba került az önkormányzatnak a gesztenyenapok parkoltatása, őrzése és szemétszedése,
2012. évben 720.000,- Ft-ba került.
Kern István képviselő
Szigorodtak az előírások, dupla biztonsági őrt kellett biztosítani.
Szél Józsefné polgármester
Meg lehet nézni a számlákat, nem hiszi, hogy ennyiből gazdagodott meg a Kft, utána lehet nézni. Régen is voltak
egyéb költségek.
Tóth Péter velemi lakos
Mindegy, hogy mi volt, de le volt bontva.
Szabolcs Nóra velemi lakos
Tudomása szerint a településnek van hétvégi csend rendelete.
Szél Józsefné polgármester
Már nincs ilyen rendelet, hatályon kívül lett helyezve.
Gajdán Imre velemi lakos
A Pákó patak Cáki utca mögötti része melyik ütemben lesz. Kérdezi polgármester asszonyt, beszélt-e az ott lakó
úrral az útjavításról, ha szükséges az ott lakók összedobják a pénzt.
Szél Józsefné polgármester
A pályázat I. ütemében lesz. Az úttal kapcsolatban beszélt az ott lakóval, de nem jutottak dűlőre. Nem lehet
megsaccolni, hogy hol megy az út. Útra vonatkozó pályázatok állítólag lesznek az idén, meg kell várni a kiírást.

Molnár Andrásné velemi lakos
Az árkot kellene kipucolni.
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Szél Józsefné polgármester
Drót van odarakva, a két telek között lévő csík az önkormányzaté, nem lehet hozzáférni.
Savanyó András velemi lakos
Kérdezi, hogy nem fér bele ennyi fizetésbe, hogy kaszáljon, mivel foglalkozik a Kft? Magán személytől vállal-e a
munkát a Kft.?
Szél Józsefné polgármester
Van magánszemélytől is munkája a Kft-nek.
Savanyó András velemi lakos
Polgármester asszony a munkáltatója a Kft. ügyvezetőjének. Ha munkaviszonyban áll a Kft. ügyvezetője, miért
nem kaszáltatja le a területet?
Szél Józsefné polgármester
Nem fér bele.
Savanyó András velemi lakos
Neki belefért.
Szél Józsefné polgármester
Gondnoki döntést még nem hozott a testület.
A Kft.-nek annyit kell dolgozni, hogy megtermelje a bérét.
Savanyó András velemi lakos
Kimondja saját véleményét: ez az egész családi vállalkozás.
Balázs Józsefné velemi lakos
A támfalat meg kell nézni, mert most a hajlatoknál folyik vissza a víz a partoldalba.
Szél Józsefné polgármester
Majd megnézi.
Balázs Józsefné velemi lakos
Fák kellene oda ültetni, meg földet kellene oda vitetni.
Szél Józsefné polgármester
Mindkét végét meg kell oldani a partfalnak.
Tengelics Istvánné velemi lakos
Kalauz urat nem látja. Arra kéri a megjelenteket, hogy engedjék az önkormányzatnak, hogy tegyék a munkájukat.
A fiatalembertől kérdezi történt-e valami baja, hogy levágta a füvet. Engedjék meg, hogy csinálja a dolgát az
Önkormányzat.
Savanyó András velemi lakos
Többet nem nyírja le.
Szabó Zoltán alpolgármester
Köszönjük szépen, hogy lenyírta a füvet.
Savanyó András velemi lakos
Nem fogja lenyírni többet.
Tengelics Istvánné velemi lakos
Kérdezi Tóth Pétertől, a kerítésen kívül a füvet levágta, vagy sem, miért dobálózik, rálógnak az útra a bokrok,
bozót van, miért nem nyírja le.
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Tóth Péter velemi lakos
Az az én saram, szégyellem, de azért én nem kapok pénzt.
Tengelics Istvánné velemi lakos
Ne másra dobálózzanak, most mindenkit elmarasztalnak. Egyet tud ajánlani, menjenek oda az önkormányzathoz,
meg kell próbálni, oda kell menni, aki próbálta az tudja, hogy milyen munka, ennyit akart mondani.
Vadászi Györgyné velemi lakos
A 70-es évekbe jött ide, most szégyen ez a falu. Három bolt volt, Posta volt, Presszó volt, a volt polgármester urat
sokat szidta, de szép volt ez a falu, gyönyörű szép volt minden. Elment a temetőbe, borzasztó hogy néz ki.
A játszótérrel kapcsolatban, a gyerekeknek csinálták, borzasztó hogy néz ki. Szeretné, ha másként nézne ki a falu,
ha olyan cél van, és nincs rá az önkormányzatnak pénze szívesen adnak ha kell. Nem jönnek a vendégek. Az
internetre feltették az öt szép települést meg lehet nézni, hogy néz ki. Régen még a Szent Vidre is fel lehetett
menni.
Szél Józsefné polgármester
A kaszálást meg fogják oldani. Nem volt falugondnok, beteg volt, jelenleg szabadságon van, most derült ki, hogy
nem jön vissza, közmunkások nem nyírhatnak füvet. Az időjárás is kedvez a fűnek, sok az eső, megoldják és
folyamatosan gondoskodnak a nyírásról.
Vadászi Györgyné velemi lakos
Kérdezi melyik útra lesz pályázat?
Szél Józsefné polgármester
Megkérdezi a felszólalót, hogy melyik utcába lakik.
Vadászi Györgyné velemi lakos
A Gesztenyés utcába.
Szél Józsefné polgármester
Nem hiszi, hogy lesz rá lehetőség.
Reményi Tibor velemi lakos
Először közérdekű kérdéseket szeretne felvetni és utána személyeset.
Az Erdészeti autók miatt javasolja, kérjen az Önkormányzat útjavításra hozzájárulást.
A víz átfolyásokról szeretne kérdezni, a patak medre I. ütem, vagy II.
Szél Józsefné polgármester
I. ütemben lesz.
Reményi Tibor velemi lakos
A patak meder és támfal, a fia előtt le van szakadva a híd, mert a víz kimosta, kérdezi bent van-e, a támfal, amire rá
van építve a híd.
Szél Józsefné polgármester
Pár 100 méter partfal megerősítése szerepel. Az összes nem fog beleférni.
Reményi Tibor velemi lakos
Mérlegeljék, hogy hol fontos a javítás, baleset, közlekedés szempontjából, azokat vegyék előre.
Szeretné kérni az önkormányzatot, hogy záros határidőn belül egy egyeztetést folytasson le vele, mert úgy érzi az
Önkormányzat és a pálinkafőző között problémák vannak. Az ő kimutatása szerint pár 10 eFt tartozása van az
önkormányzat felé, az egyik a víz a másik a bérleti díjból. Kérné, hogy ezt próbálják megoldani. A polgármester
asszony azt mondta, hogy az állagot meg kell óvni, mert a falué, amiért ő kemény bérleti díjat fizet. Volt egy
egyeztetés az önkormányzattal, amin még a polgármester asszony képviselőként vett részt, hogy a szeszfőzde
épületét fel kell újítani, mivel tönkrement a korábbi berendezés.
Három alternatíva volt: - az Önkormányzat vásárolja meg a berendezést, - a bérlő és az Önkormányzat közösen
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vásárolja meg a berendezést, - vagy a bérlő én magam vásárolom meg. Az első kettőt a képviselő-testület elvetette.
Pályázat útján fejlesztette fel oly módon, hogy sajnos nem volt elég pénze az önkormányzattól olyan ígérvényt
kapott, hogy hozzájárulnak és a bérleti díjat is lecsökkentik. 12 millió forint hitelt vett fel, amiből még van 4 millió
forint. A saját pénzét beleszámítva 19.600 eFt-ba került. 3 millió forintba került az épület felújítása, hogy az
épületre drága önkormányzati bérleti díjat tudjon fizetni. Kíváncsi, hogy mi lesz a vége.
Az egyik oldalon meg kell védeni a másik dolog, hogy nem egyezkedünk.
Három olyan határozatot vontak vissza, ami a szeszfőzdére vonatkozott. Nem tudja, hogy mire megy ki a játék őt
vagy a családját akarják-e tönkretenni? Azok a képviselő-testületi tagok, akik nem értenek vele egyet, azok
szégyelljék magukat.
Szél Józsefné polgármester
Nem egyezkedik többet az önkormányzat. A testületnek egyhangú az álláspontja. Tartozása van a bérlőnek, nem
tudja pontosan, de majdnem 1 millió Ft. A vízdíj tartozás 300 eFt.
Reményi Tibor velemi lakos
Nincs tartozás.
Szél Józsefné polgármester
Már fel is mondták a bérleti szerződést, ugyanis bérleti díj nem fizetése esetén fel lehet mondani. Az
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adott a pályázathoz, egy megállapodást kellett volna kötni az
önkormányzattal a felújításra. A határozatok visszavonása jogos volt. Az Önkormányzat 1.300 eFt-ot kifizetett
volna az épület felújítására, de a bérlő nem írta alá a szerződés módosítását, azt mondta a bérlő, hogy most már
2.300 eFt-ot kérnek az épület felújítására. Miért adjuk bérbe az ingatlant, ha a bérlő nem fizet? A bérlő azt nézi,
ami neki kedvez.
Reményi Tibor velemi lakos
Kért részletfizetési engedélyt, meg beszámítást is, nem kapott. Sajnos kevés volt a gyümölcs. Ezt le is írta
levelében.
Szél Józsefné polgármester
Nem jutottak dűlőre a bérlővel.
Reményi Tibor velemi lakos
Mert mindig ellentétesen tárgyalt a testület. Miért hazudtolja meg a polgármester, hogy nem írta alá a szerződést,
írt egy levelet, amibe leírta, hogy az 5. pont kivételével egyetért a szerződéssel?
Szél Józsefné polgármester
Az már nem aktuális.
Reményi Tibor velemi lakos
Tavaly februárban kötötték rá a csatornára a vizet. Az Önkormányzat megadta a hozzájárulást, 36 eFt-ba került az
engedélyezés. A Vízmű mondta, hogy még egy hozzájárulás kell.
Szél Józsefné polgármester
Miért kell almérőt felszerelni, ha felmondjuk a szerződést?
Reményi Tibor velemi lakos
Szabálytalan volt az Önkormányzat felmondása, arra nem volt képes a polgármester, hogy engedélyeztesse az
almérő felszerelését, ezért tavaly több mint 500 eFt csatornadíjat kellett kifizetnie. Tönkre akarja tenni? Ilyen ellene
irányuló rosszindulattal még nem találkozott.
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