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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.

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 munkájáról
Előadó: Szél Józsefné polgármester
2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése
Előadó: Szél Józsefné polgármester
3. Egyebek
4. Közérdekű kérdések és javaslatok

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Beszámoló az Önkormányzat képviselő-testületének munkájáról
Előadó: Szél Józsefné polgármester
2. Lakóhely környezeti állapotának értékelése
Előadó: Szél Józsefné polgármester
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Hozzászólások:

Szél Józsefné polgármester
Az 1. és a 2. napirendi pontot együtt fogjuk tárgyalni, mert van, ami mind a két pontba beleillik. Szeretnék
beszámolni az elmúlt időszak eseményeiről. Azzal kezdem, hogy végre sikerült felújítani a Kultúrotthont,
amint azt most mindannyian láthatják. A külső részét is, megakadályozva, hogy ne ázzon be, mert itt a
padlón korábban sokszor állt a víz. Így most egy egész más helyiségben tudjuk megtartani a
rendezvényeinket, ezt a közmeghallgatást is.
A könyvtár, amint azt szintén láthatják, már korábban megújult.
A Hősök tornya külső részét is felújítottuk pályázati pénzből. 2 millió forintra pályáztunk, de sajnos csak
700.000 forinttal támogatták, a többit közpénzből, önkormányzati saját erőből finanszíroztuk. A belső
felújítása, a villanyszerelése, a redőnyök cseréje az még ezután következik. A leszerelt táblák természetesen
megvannak. Készült két új tábla az I. és a II. világháborús hősök neveivel. A leszerelt régi táblák
természetesen megvannak, később döntünk arról, hogy ezeket hol helyezzük el.
A ravatalozó felújítása még nem történt meg, annak egy részét tudjuk pályázati pénzből finanszírozni. A
felújítás többi részét a rendelkezésre álló saját erőből, a képviselő testület döntésétől függően, szerintem
majd a jövő évben kivitelezzük.
Az utak kátyúzását már korábban szerettük volna elvégezni, de különböző okokból eddig nem sikerült, de
holnapra van ígéretünk, hogy jön egy olyan munkagép, amelyik a Gesztenyenapra tartaléknak megrendelt
kavicsból az utakat kátyúzza.
A nyesedékgyűjtésről: A fás nyesedéket már több mint 2 éve gyűjtjük és egy évben jóval több, mint 100
tonna nyesedéket daráltatunk le. Ez olyan nagy mennyiség, hogy ha mindezt elégetnénk, akkor a
környezetszennyezés sokkal nagyobb lenne. Itt kérem meg a jelenlévőket is, ahogy ezt már többször
megtettem, figyeljenek arra, hogy más hulladékot ne vigyenek oda. Most is vannak ott zsákok, zsákokban
lom vagy egyéb, mert annak az elszállításáról darálás után nekünk kell gondoskodni közpénzből.
A szemétszállítás, lomtalanítás lezajlott ugyan később, mint ahogy azt eredetileg terveztük, de ennek
rajtunk kívül álló okai voltak. A szemétszállításnál először tévesen ment ki az időpont a szelektív
hulladékgyűjtésre vonatkozóan, a sárga és a kék zsákokat november 22-én, tehát holnap és december 20án, szintén szerdán fogják elvinni. Aki esetleg eltette az első értesítést, amit mi úgy kaptunk meg, hogy
téves dátum volt rajta, az nem érvényes.
A Stirling villát, az Alkotóházat augusztustól kezdődően határozatlan időre használatba kapta a község.
Vagyonkezelésbe kértük több évvel ezelőtt, az még most is folyamatban van, egyenlőre tartós használatra
kaptuk, ami előfeltétele volt annak, hogy benyújthassuk a felújítására a pályázatot. A pályázatról még most
sem tudok Önöknek részleteket mondani, csak azt, hogy nagy összegű lesz. Be tudtuk nyújtani a megyén
keresztül, befogadták, de még elbírálás alatt van, azt követően értesítjük a lakosságot a részletekről. Annyit
előzetesen, hogy a „Barangolás a Vas megyei értékek mentén” című pályázat elnyerése esetén a Szent-Vid,
a környező falvak és a legnagyobb összegből az Alkotóház alsó szintjére kerül felhasználásra. Ezzel
kapcsolatban mondom még Önöknek, hogy társadalmi munkát végeztünk, 10.000 m2-es az a terület és
nagyon sokan vettek részt a munkában. Köszönjük szépen a részvételt mindenkinek. Már most egész más
a terület és nagyon szép így is, pedig még elég sok munka van hátra.
Országos hosszú távú tájfutó bajnokságot szeretnének rendezni a településünkön. A 90-es években volt itt
legutóbb, tavaly a Börzsönyben rendezték. Mivel megvan most az a terület, amit igénybe tudnak venni,
szóba jön Velem, mint helyszín. Habár a rendezvény legnagyobb része az erdőbe zajlik, de mégis szükség
van egy szervezési központra és ez most ott lesz a Stirling villa területén.
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A Kossuth u. 8-ra is van fedezetünk a költségvetésben, szeretnénk tavaszra mindenképpen megnyitni,
hogy hasznosuljon. Volt ott egy káresemény, kidőlt egy fa és elérte a házat, ma nézte meg a kárszakértő a
biztosító. Tudom, hogy néhányan panaszkodtak, miért vágtuk ki a fákat. A legutóbbi időszakban elég
szeszélyes az időjárás, számos fa kidőlt az üdülőterületen is, legtöbbször a szomszéd házra. Most itt egy
nagy fát kivágtunk az épület mellett, a kicsit távolabb álló fenyőfa viszont kidőlt, amikor legutóbb volt az a
nagy szél. Szerencsére olyan nagy kárt az épületben úgy tűnik nem okozott.
A vízfolyásaink rendbetétele is egy régi probléma már. Korábban beszámoltunk arról, hogy erre is
pályázunk konzorcium keretében, a kivitelezésre felhasználható 50 millió forint már a számlánkon van, de
a részletes tervezés és több lépcsős engedélyeztetés most folyik, tavaszra fejezik be. A tervezés részleteibe
bevonjuk a lakosságot is, illetve kérjük jelezzék azt, hogy mit szükséges okvetlenül bevonni ebbe a
munkába. Hiába tűnik ez ilyen nagy összegnek, de valószínű minden vízfolyásra nem lesz elegendő, de a
kritikus helyekre, ahol a patakpart le van szakadva, már a legutóbbi árvíz óta, meg ahol eltűntek a patakok,
meg ahol egyáltalán nincs meg az árok, a vízelvezető árok, arra azért elegendő lesz ez az összeg.
Az erdészet használja az útjainkat, azt tudjuk, a fő utcát, mindenki észleli. Félévente bejárjuk az utakat,
főleg a főutcát és fényképfelvételek készülnek a kritikus pontokat megjelölve. Tavasz óta most volt az első
bejárás. Két-három helyen észleltünk nagyobb változást, illetve egy nagyon nagy kár keletkezett, ami nagy
veszélyt is jelent a közlekedőkre a szeszfőzdénél. A szeszfőzdénél a padka javítása, soron kívül
megtörténik, de sajnos előtte meg kell várni a vízügy állásfoglalását, mivel ott patak van közvetlenül a
padkát tartó támfalnál. Tehát nem lehet egyszerűen a padkát helyreállítani, hanem csak a vízügy
véleményezése után, illetve az ellenőrzésük mellett a kivitelezés folyamán.
Van még egy gyalog hidunk a Millenniumi parknál, ami életveszélyessé vált, pedig nem olyan régi híd, azt
fel fogjuk újítani, úgy hogy ne kelljen lezárni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
95/2017.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat képviselő-testületének munkájáról
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
96/2017.(XI.21.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat lakóhely környezetéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Szél Józsefné polgármester
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3. Egyebek

Szél Józsefné polgármester
Az óvodáról szeretnék még pár gondolatot mondani. Az utóbbi években minden évben felmerült, hogy
maradhat-e az óvoda, mert olyan alacsony volt a gyermeklétszám. Most szerencsére elértük azt, hogy kb.
20 fő jár a velemi óvodába, meg kisgyerekek is vannak, akik még 1-2 évesek, születnek is szerencsére, így
úgy tűnik, hogy jó néhány évig biztosított az óvoda fennmaradása.
Szociális tűzifa: 32 m3-re pályáztunk azt már meg is kaptuk, de amennyiben több velemi lakos jogosult a
szociális tűzifára, akkor ha a testület megszavazza, akkor még vásárolunk hozzá, hogy mindenki legalább 2
m3 fát kapjon. Ebben az évben nagymértékben megnőtt a települési támogatást kérők száma, ami nagyon
jó, örülünk neki. Ezután is bárki, aki úgy gondolja, hogy esetleg jogosult nyugodtan, nyújtson be kérelmet,
a kollegák megnézik, hogy a rendeletünk megengedi-e, és ha igen, akkor mi nagyon szívesen folyósítjuk a
támogatást. Gyógyszerre is lehet támogatást kérni, ebben is segítséget nyújtanak a kirendeltségen.
Az adventről beszélnék még. Megtartjuk idén is a tűzoltó adventet ahogy eddig, de a plébános úrral még
nem beszéltük meg a részleteket. Különösen a 4. advent miatt szükséges egyeztetni, mert az szentestére
esik, ezért vasárnap helyett szombaton kellene az ünnepségünket megtartani, amennyiben ez plébános
úrnak is megfelel. Ezzel kapcsolatban kiküldjük szokás szerint mindenkinek a meghívót.
Az idősek karácsonya december 15-én lesz, ugyanúgy, ahogy eddig, főzni fogunk majd vacsorát az
óvodában az időseknek. Meghívót ezzel kapcsolatban is küldünk minden 60 évet betöltött velemi
lakosnak.
A honvéd koronaőrség mint minden évben, idén is tart megemlékezést a koronaőrző helyen. Ez idén
december 17-én lesz 13. 30-kor, erről is értesítjük írásban a lakosságot. Szeretném kérni, hogy minél
többen jelenjenek meg a megemlékezésen.
A Velemi Gesztenyenapokon nagyon sok látogató volt. A jegyeladás alapján úgy számoltam, hogy legalább
19.000 látogató volt. Az árusok száma is nagy volt. A pontos eredmény még nincs, mert hiába tudjuk,
hogy mennyi volt a bevétel, az eredményt nagyban befolyásolja a befizetendő ÁFA. Elég nagy volt a
költség, de ilyen nagy rendezvényt nem lehet tetemes költség ráfordítás nélkül megrendezni. Az időjárással
szerencsénk volt, eső nem áztatta el a parkolóhelyet, így a parkolással sem volt gond. Több látogatót szinte
nem is tudna a falu befogadni. Az eredmény a pénzügyi osztály kimutatása szerint 9.277.000 Ft lesz az
ÁFA befizetés után. Ez évben is pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál egymillió forint támogatásra, de
olyan sokan pályáztak, hogy az idén mi nem kaptunk támogatást, úgyhogy ez támogatás nélküli eredmény.
Nagyon sok munka volt benne, köszönöm a hivatali dolgozóknak, mindenkinek a segítséget és a
lakosságnak is a megértést mert tudom, hogy nem egyszerű Velemben lakni olyankor, amikor annyi ember
jön ebbe a kis faluba.
Van néhány olyan ügyünk, ami a rendezési tervvel kapcsolatos, ezeknél próbáltam igénybe venni az
építésznőt illetve a főépítészt, tanácsot kérve tőlük, hogy mit lehet tenni. Van, ami könnyebben, van, ami
nehezebben, de talán megoldódik azok közül a problémák közül is. A puszta lezárása miatt holnap megy ki
majd a kötelezvény, hogy azt a lezárást le kell bontani, mert úgy, ahogy mondta az építésznő, a
szabályozási vonalon belül vagy kívül, attól függ, honnan nézzük, nem lehet kerítést vagy egyebet építeni.
Az óvoda elé a korlátot a gyerekek védelme érdekében felraktuk. Terveink még vannak, de ha valakinek
javaslata van, azt szívesen fogadjuk. Az óvoda pajtát kell majd felújítani. Az azért függ össze ezzel, mert
megszűnik a Kőszeg és Vidéke Társulás az év végén. Az, hogy miért szűnik meg azt jegyző úr elmondja
majd röviden. Ennek kapcsán kaptunk kétszer is nagyobb összeget, emiatt is elég jól állunk anyagilag,
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úgyhogy tudunk még további beruházásokat is tervezni a jövőben. A kisebb problémákat megoldjuk saját
erőből, például az óvoda szennyvize nem folyt el rendesen, de a falugondok és alpolgármester úr néhány
nap alatt kialakította a szükséges aknát, így ez a gond a jövőre nézve is megoldódott.
A karácsonyi világítást sem felejtettük el, már több hete próbálok ajánlatot kérni, a hónap végén lesz egy
testületi ülésünk, remélem, hogy legalább addig sikerül. A régi világítás csatlakozása rossz, már nem felel
meg a szabványnak és ezért nem lehet használni, de talán sikerül újat vásárolni.

4. Közérdekű kérdések és javaslatok
Szél Józsefné polgármester
Kérem szíveskedjenek a kérdéseiket feltenni.
Olman Judit velemi lakos
Disznóölés lesz?
Szél Józsefné polgármester
Az attól függ, hogy hány ember igényli.
Szabó Zoltán alpolgármester:
10-15 embernek nem érdemes egy disznót megölni, de ha igényli a falu természetesen megcsináljuk.

Szél Józsefné polgármester:
A rendezvény tervet talán mindenki ismeri, megkapta év elején. Mikulás ünnepség is lesz idén is, de nem
december 6-án, ahogy terveztük, hanem 4-én. Az adventi koszorúkötés pedig november 30-án lesz.
A Stirling villáról annyit szeretnék még elmondani, hogy az alsó szint felújítására pályáztunk azzal a céllal,
hogy az lehessen újra a kultúrotthonunk. A pályázat 100%-os támogatottságú, tehát nem kell hozzá önerő.
Addig is ott lakik Rádulyné Annus néni, neki egy kályhát fogunk berakni, de ehhez több hozzájárulást kell
beszerezni, mert nem mi vagyunk még a vagyonkezelők, a tulajdonos meg az állam. A gázt már
felülvizsgáltattuk, hogy temperáló fűtést tudjunk üzemeltetni az épületben, ha mínusz 10 vagy 20 fok lesz,
de viszont az ő lakásukat egy vaskályha, kandalló beállításával fogjuk fűteni, amivel egyet is értenek és
aminek nagyon örülnek.
A Kossuth utca 8. felújítása még folyamatban van, a falugondnok és Koczor István berakták a még
cserélendő ablakokat, még befejezik ezek burkolását, aztán a fürdők felszelése következik.
Ha valakinek kérdése van, kérem adja elő. Ez nem csak a mai közmeghallgatásra vonatkozik. Elég sok
ember megtalál engem telefonon, vagy személyesen, ha van valami kérése vagy leadja a hivatalban és mi
próbálunk válaszolni. Telekvásárlási szándékkal is gyakran megkeresnek bennünket, és a legtöbbjük
szerencsére még a telek megvásárlása előtt érdeklődik, hogy lehet-e oda mondjuk CSOK-os házat építeni.
Én a kimérést is mindenkinek javaslom.
Szél Józsefné polgármester asszony felkéri a jegyző urat, hogy szólaljon fel a Kőszeg és Vidéke Társulása
megszűnésének ügyében.
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Dr. Zalán Gábor Jegyző:
Köszönöm szépen a szót! Tisztelt Polgármester Asszony, Tisztelt Lakosság!
Ha már Polgármester Asszony megszólított elmondom, hogy a társulás megszűnése egy hosszú eljárási
folyamat. Amikor 2004-ben a társulás létrejött, akkor az állam jelentős többlet normatívával támogatta a
társulást. Ezért minden önkormányzatnak érdeke volt például az óvodát társulásban fenntartani. Ezek
évről-évre elmaradtak, az utóbbi években olyan jogszabályváltozások következtek be például a szociális
ágazatnál, hogy társulásban nem is lehetett fenntartani szociális gondozási központot. Így amikor az
önkormányzattól az iskolák a Klebelsberg intézményfenntartóhoz kerültek 2013. január 1-el, a
kistelepüléseknél tulajdonképpen csak az óvodák és bölcsődék maradtak. Időközben keletkeztek olyan
változások a társulás életében, hogy egy kistelepülés kilépett, a lukácsházi térség 8 településsel pedig soha
nem vett részt óvodák fenntartásában. Nyilvánvalóan Önök előtt nem ismeretlen a bozsoki és velemi
óvoda ügye.
Bozsok most az egyházi fenntartóval kötött szerződés alapján tulajdonképpen óvodát nem működtet,
hanem a Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egy tagóvodája, tehát egy
egyházi alapítású óvoda működik az önkormányzat intézményében. A társulásnál egy feladat maradt
december 31-ig, ez pedig a központi orvosi ügyelet megszervezése. A településeknek nem fog többe
kerülni, ha közvetlenül kötnek szerződést az ügyeletet ellátó orvossal. A közös hivatalnak annyival jelent
könnyebbséget, hogy a többfelé való könyvelés megszűnik, így a társulás megszűnésével valamelyest
enyhül a teher a pénzügyi osztályon.
Ahogy a polgármester asszony is jelezte, az idei évben kétszer kapott pénzt a társulásban részt vevő
valamennyi önkormányzat. Egyrészt ez abból származik, hogy talán emlékeznek jó pár évvel ezelőtt
pályázatból egy szélessávú internet hálózat épült és olyan szerződés köttetett, hogy a szerződés lejártát
követően nem a beruházó cég lett a tulajdonos, hanem valamennyi önkormányzat, aki ebben részt vett.
Ezt az idei évben sikerült értékesíteni és az ott meghatározott bekötés arányában részesült belőle
valamennyi település – Kőszeg ebben nem vett részt - illetőleg mivel a T-Home Nyrt. egy évig a lejárat
után is tovább használta ezt a hálózatot, ezért sikerült hosszas alkudozás után ezt az egy évet is kifizettetni
bérleti díjban. Ez szintén abban az arányban oszlott meg a 14 kistelepülés között, amilyen arányban az
értékesítésből is részesültek.

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazd. osztályvezető:
Együtt 10 és fél millió forint a Velemre eső rész.

Dr. Zalán Gábor Jegyző:
Tehát együtt 10 és fél millió forintot jelentett ez a hálózat Velemnek. Valljuk be a társulás olyan
konstrukciót kötött, hogy egyetlen egy önkormányzatnak nem került az indulás sem anyagi
hozzájárulásába, mert az a cég, aki ennek az üzemeltetését átvette vagy elindította, az finanszírozta az egész
beruházást és ezért 10 évig az ő általa kiépített hálózatot ingyen használta. Köszönöm szépen.

Tóth Péter velemi lakos
A hivataltól szeretnék kérdezni vagy a képviselőktől, hogy van-e valami határidő a jegyzőkönyvek
nyilvánosságra tételére, hogy mennyi időn belül kell megjelentetni, vagy nincs ilyen?
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Dr. Zalán Gábor Jegyző:
15 nap és ezeket be is kell küldeni a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül elektronikusan. Ha most én
összeadom, hogy Bozsokon és Velemben mennyi testületi ülés van, ebben az évben eddig 23 testületi ülés
volt.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Ebben az évben nagyon leterhelt volt a kirendeltség 2 fővel működött. A jegyzőkönyvek a hivatalban is
elérhetőek bárki számára.
Tóth Péter velemi lakos
Csak egy kis odafigyelés, ha egy jegyzőkönyvben hivatkoznak a mellékletre, akkor a melléklet is kerüljön
fel, mert most sem került még fel. Bizonyára nem szándékos. Elbírja a honlap. A lakosság tájékoztatása
gondolom elég fontos.
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A jegyzőkönyvek aláírva, pdf formátumban találhatóak meg a honlapon. Az előterjesztések is ugyanúgy
megtalálhatóak, kivéve, ha az egyebek napirendi pontban a testületi ülésen kiosztott rendkívüli
előterjesztésről van szó.
Dr. Zalán Gábor Jegyző:
Kedves volt alpolgármester úr, azt gondolom, hogy az Ön idejében is volt ilyenre példa. Én mindig azt
kérem a polgármesterektől, hogy legyen előterjesztés, mert a törvényességért nyilván én felelek. Ha
kiosztásra kerülnek az ajánlatok a képviselő-testület részére és megvitatják, és elfogadják az törvényes.
Tudom, hogy mi munkateher hárul a kirendeltségre, a kirendeltség-vezetővel este 7- fél 8-kor szoktam
még beszélni és még a hivatalban dolgozott, és ebben az évben sokat kínlódtunk a személyek pótlásával és
kínlódunk a mai napig.

Tóth Péter velemi lakos
Amennyiben lehetőség van rá úgy értettem.

Dr. Zalán Gábor Jegyző:
Igen, igyekezni fogunk Péter.

Kalauz Balázs képviselő
Szerintem zökkenjünk vissza Velem világába. Tehát én a következőket szeretném elmondani, nem tudom,
valószínűleg elég köztudott, hogy a képviselő testület 4+1 főből áll, polgármester asszonnyal az élén és
nem úgy, mint az elmúlt 8-10-15-20 évben, viszonylagos 80-90 %-os egyetértéssel dolgozik a képviselőtestület. Nálunk kialakult egy 3:2-es arány, amelyben az egyik fél az ő igazát éli, a másik a saját igazát éli és
gyakorlatilag úgy működik a képviselő testület, mint a parlament, van az egyik rész meg van a másik rész,
az ellenképviselet. Eddig hála istennek anyázás még nem történt, kitiltás még nem történt, információ
visszatartás viszont annál több.
Polgármester asszony hozzászólására szeretnék reagálni, ami nagyon rózsás és szép képet festett le
falunkról és az itteni pénzügyi állapotokról, aminek egy részével egyet is értek, mert a tényekkel nem lehet
vitatkozni. Jól sikerült a Gesztenyenapok, rengeteg személyes munkája volt benne, nagyon jó volt a bevétel
stb. Végre szépen megújult a kultúrház, ezekkel nem lehet vitatkozni, csak dicsérni lehet, főleg a Zolit, aki
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nem egyszer személyes fizikai munkájával vett részt benne. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy egy
vezetőnek inkább gondolkoznia kell és cselekednie és nem pedig vonalat festeni vagy kaszálni. Inkább
arról szeretnék szólni, ami miatt rendszeresen megkeresnek vagy felhívnak és itt nem esett róla szó. Illetve
fel szeretném hívni a jelenlevőknek a figyelmét, hogy tudják, hogy mi mennyibe került.
Egy biztos, hogy jól áll az önkormányzat, van tartalék, van pénze bőven, nincs hiány, amit a jegyző úr
említett, ezt a komoly 10 millió Ft-ot is megkaptuk, akár a tavalyról még az idén el nem költött pénz, akár
a mostani Gesztenyenapok, tehát van pénz. Az a kérdés, hogy ezt meddig tartalékoljuk, ha felhasználjuk,
akkor pedig mire használjuk fel. Mindamellett hiába van elég pénz, én úgy érzem, hogy komoly pénzszórás
is van emellett, tehát lehetne még több tartalék. Csak futólagosan említette a Julika az erdészettel való
kapcsolattartást. Tudni kell azt, hogy március végén, ha jól tudom, az erdészet megkereste az
önkormányzatot, hogy engedélyezzük egyedüli faluként, egyedüli községként, hogy rajtunk keresztül a
kamionok átjárhassanak.
Az erdészet nagyon komolyan megijedt, hogy nem tudja a több száz millió forint értékű fáját leszállítani és
éppen ezért az erdészet vezérigazgatója és a teljes 5-6 fős delegáció, osztályvezetők kijöttek és itt próbáltak
ráhatást gyakorolni ránk, hogy engedélyezzük azt, hogy áthaladhassanak és gyakorlatilag pozitív választ
adtunk és akkor a vezérigazgatónak, aki azért nem akárki itt a környéken a szájából elhangzott az, hogy 2-3
milliós támogatást simán ad a falunak, csak írjuk alá, plusz még ez, plusz még az, különböző pályázati
pénzekhez hozzájárulás, rendbe rakás, ez az amaz. Akkor én javasoltam, hogy gyorsan foglaljuk írásba,
foglaljuk jegyzőkönyvbe, mert az ami egyszer most elhangzik, pláne, hogyha ez ennyire kedvező, akkor ezt
csináljuk. Erre, aki a rangidős volt azt mondta nem, nem, ez ráér stb. A mai napig nincs aláírva a szerződés
és 2 forintot nem kaptunk eddig, ígéret van, most amikor már eladták a 800 millió forint értékű fát. Most
már lehet odamenni, lehet, hogy nem igaz, de úgy tudom, hogy most már nem is nagyon fogadják a tőlünk
delegált személyt, minek. Majd, most nem érek rá, külföldön tárgyalok stb. Elbuktunk 2-3 millió forintot
élből. Most megint bejárjuk, bejárta a Julika, a fotókat csinálhatja, igen mindegyiket szépen ki lehet rakni,
de ebből pénz meg javítás nem lesz. Ennyi az erdészetről.
Állandóan kérdezik, hogy és többször már határozatot is hoztunk, de mindig lesöpörték az asztalról, illetve
változás nem történt. Mi van a 3 évvel ezelőtt vásárolt multicarral? Benne áll 3 millió forintunk. Eddig 3
km-t a falu javára nem ment, csak költöttünk rá. Azt mondtuk, hogy visszavesszük, de még most sem
történt meg. Szerintem azért, mert bizonyos személyek nem akarják ezt, hogy használjuk nem tudom, de
ezt rendszeresen én szóvá teszem és eddig, ahogy látjátok nem volt foganatja, mert nem jár a multicar.
Minek van meg akkor? Ki az a falu, család, aki vesz egy autót és nem megy vele 1 km-t sem. Itt ugyanúgy
kell gazdálkodni a pénzzel, mint ahogy otthon gazdálkodnánk a saját a saját pénzünkkel, legalábbis én
ennek a szellemében próbálok tevékenykedni. Természetesen mindig el vagyok hallgattatva, illetve le
vagyok szavazva, mert 3:2 köszönöm, fogd be a szád és a viszontlátásra.
A Kossuth Lajos utca 8-al kapcsolatban elmondom, hogy eddig kb. 10 millió forintot költöttünk arra az
épületre. Az én megítélésem szerint, mindig elhangzik, hogy majd a következő Gesztenyenapokon
megnyitjuk, most is elhangzott. Én most itt lefogadom, hogy most itt ez tavasszal nem lesz megnyitva és
újabb 3-4-5 millió forint igénybe fog venni. És minden koncepció nélkül, mert nincs egy terv, már azt sem
tudjuk mit akarunk csinálni belőle, mert teljesen máshogy kell egy villanyszerelést megcsinálnia egy
szállodai szobába és máshogy egy kultúrházba stb. Kiküldték a villanyszerelőt másfél millió forint,
ablakcsere másfél millió forint, parkettafestés már megint, kidobott pénz és még megy tovább, azonkívül
még egyet, akkor inkább adták volna oda az Éváéknak ingyen használatra, de legalább karban tartotta
volna. A tavalyi évben 350-400 ezer forint volt a temperálás, egyetlen egy vendég nem volt bent és csak
arra kifizetett a falu 400 ezer forintot. Ezt ki engedheti meg otthon magának?
Az ominózus gödörről szeretnék még mondani valamit. Elköltöttünk rá 6-700 ezer forintot és
balesetveszélyes az a gödör. Azon kívül nem tudom, tudja-e a lakosság, hogy elcseréltünk egy telket,
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gyakorlatilag egy telket is adtunk érte. Csak az egészről, hogy mennyire koncepciózus minden elképzelés, a
Julika javasolta a hét elején a költségvetésbe, hogy állítsunk be másfél millió forintot a gödör betemetésére.
Szél Józsefné polgármester:
Ez nem igaz.
Kalauz Balázs képviselő
Ezen kívül még egyet szeretnék. Rendszeresen kérdezem mi lett a Kft-nek a 4 millió forintos
törzstőkéjével? Egy bizonyos pontig nagyon jól élt belőle a Kft. vezetője, különböző dolgokat, csinált,
nem csinált és nagyon szorgalmasan csinált. Nem a személyével van bajom, csak az anyagi részével, én
mindig a forintról beszélek. 4 millió forint elszállt. Azon kívül, erről nem tudok, mert nem értek annyira
hozzá, szabálytalanul van, működik, nincs cégbejegyzés stb.
Szél Józsefné polgármester:
Ez nem igaz.

Kalauz Balázs képviselő
Nem szabályosan működik. A haranglábhoz valóban megkaptuk az állami pénzt és 1.700.000 forintot
kifizettünk, jóvá kellett hagynunk. Lehet, hogy meg volt beszélve x-el vagy z-vel, de velem és más
képviselő társammal nem. Kívülről nagyon szép, belülről rohad minden, nincs lépcső, rosszak az
alapzatok, nem szól a harang stb. 1.700.000 Ft elúszott. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak.

Szél Józsefné polgármester:
Az erdészettel kezdem. Az erdészettel van egy megállapodás és az utak helyreállítására pl. azért vizsgáljuk
felül félévente, hogy mi változott, hogy az ő költségükre javítjuk meg az utakat. Amit a vezérigazgató úr
ígért, az iparűzési adó volt, az iparűzési adót szerintem majd még jövőre megkapjuk, mert ugye az mindig
utólag - bár a pénzügyesek jobban tudják- az ez évi iparűzési adójukból ígért nekünk, de összeg meg kell
néznem, hogy mennyi hangzott el, de szerintem nem az, hogy 2-3 millió, nagyobb összeg az biztos, de
szerintem azt megkapjuk. Nem tudom ki az, akit nem fogadnak, nem tudom ki a küldöttünk, aki nem
fogadnak, mert erről én nem tudok.
Kalauz Balázs képviselő
Nem nevesítette.
Szél Józsefné polgármester:
Hát ez az, hogy nem nevesítette. Miért ne fogadnának bennünk? Azonnal kijöttek a padkát is megnézni, de
az nem az ő hibájuk, hogy nem tudják helyreállítani, hanem a vízügy miatt nem lehet.
A multicart ugye megvásároltuk egyhangú döntéssel, nem tudom már pontosan a dátumot mikor, akkor
mindenki megszavazta, nemcsak a 3 fő. A közlekedési hivatal rendszerében valami nem stimmelt, nem
tudtuk levizsgáztatni. Újra kellett terveztetni, egy csomót rá kellett költeni. Májusban levizsgáztatta a Kft.
vezetője, akinek üzemelésre át lett adva, egy olyan jármű, ami nem volt üzemképes. Nem lehetett
használni, mert érvényes papírok nélkül nem lehet használni. Május óta a múlt héten szóltak a
kormányhivatalból, hogy bemehetek, megtörtént a szükséges változás a rendszerben, ki tudják adni a
forgalmi engedélyt. Eddig az érvényes vizsgalap alapján sem tudtak adni olyan forgalmi engedélyt, amivel
hivatalosan használni lehet, hanem egy ideiglenest adtak. Be lehet menni a kormányhivatalba, bárkinek
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elmagyarázzák, aki bemegy, miről van szó. Nekünk is hihetetlen volt, hogy egy önkormányzati járművet
nem lehet használni több mint egy fél évig a papírok miatt.
Ezért nem vettük vissza, hiába szavazta meg a testület, hogy vegyük vissza a Kft.-től önkormányzati
üzemelésbe. Nem szabályszerű papírokkal hogy vettük volna vissza. Kedden voltam bent, az adatok nem a
forgalmiban változtak meg, hanem a rendszerben, úgyhogy most egybevág a kettő. Tehát most van
hivatalos forgalmi engedélye a multicar-nak.

Tóth Péter velemi lakos
Igaz, hogy az önkormányzat pénzéből lett levizsgáztatva?

Szél Józsefné polgármester:
Már tavalyi évben is csomót ráköltött már az a Kft.

Tóth Péter velemi lakos
Miért az önkormányzat vizsgáztat le a saját pénzéből?

Szél Józsefné polgármester:
Azért mert mi úgy adtuk át neki, hogy üzemképtelen volt és nem rendelkezett rendes papírokkal. Ha nem
akartuk, hogy roncstelepre kerüljön, akkor muszáj volt így eljárni. Most vissza tudja venni az
önkormányzat, aztán, hogy mi lesz a sorsa, majd eldönti a testület.
A Kossuth utca 8-ról, mikor elkezdtük felújítani, akkor szembesültünk azzal, hogy milyen állapotok voltak
ott. Rengeteg fénykép-felvételem van róla, ha akarja a lakosság, akkor le is tudom bármikor vetíteni. Ha
ezt előre tudom, akkor én sem javasoltam volna soha, hogy újítsuk fel, de olyan állapotban, amilyenben
volt, nem lehetett volna sem bérbe adni, sem hasznosítani, az biztos. Mikor visszaadta az Éva és elkezdtük
felújítani, akkor szembesültünk vele, hogy milyen. De egyébként is mit csináljunk vele? Kénytelenek
vagyunk hasznosítani, az egy állami vagyon.

Tóth Péter velemi lakos
Még egy kérdés: Balázs többször rákérdezett testületi ülésen, milyen terv alapján újítjátok fel, milyen
költségvetésből?

Szél Józsefné polgármester:
Nem, a Balázs azt kérdezte mindig, hogy mikor térül meg.

Tóth Péter velemi lakos
Nem csak azt.
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Szél Józsefné polgármester:
És tett javaslatot, hogy akkor mit kezdjünk vele?

Kalauz Balázs képviselő
Megkérdeztem a testületi ülésen a másik képviselő társamtól, hogy te ebben a szakmában dolgozol, ezt
csinálod, kiadod a házat. Miért nem csinálsz te egy megvalósítási tanulmányt vagy megtérülési dolgot? Erre
azt mondta én ehhez nem értek, de utána 3 percre rá megszavazta, hogy költsünk rá 3 millió forintot.

Szél Józsefné polgármester:
Nekem nyugodt a lelkiismeretem, mert én más lehetőséget nem láttam. És akkor hol van a javaslat, hogy
mit tegyünk a Kossuth utca 8-al?
Az ominózus gödörrel kapcsolatban, a koronaőrző hely feltárását valóban én mindig akartam. A
honvédelmi minisztérium adott rá fél millió forintot, csak annyit fizettünk ki, amennyit ők adtak, egy
fillérrel sem többet és valóban nagyobb lett a gödör, azért mert szerettük volna tudni, hogy valóban hol
őrizték a koronát és ezt most megtudtuk. Ott egy közpark lesz majd, és lesz egy Szent Korona emlékhely,
az biztos, vagy bunkerrel vagy anélkül. Korábban valóban felvetettem egyszer, hogy temessük be a gödröt
és alakítsunk ki egy emlékhelyet, egy felszínit, de több építész is megnézte, most is újra és nincs akadálya
annak, hogy egy járható bunkert alakítsanak ki, de nem a falu pénzéből gondolom, hanem majd szintén
adományokból. Abból vettük meg a telek egy részét is, a többit meg valóban elcseréltük egy másik
keskeny, 6 m széles önkormányzati telekre azzal a szombathelyi hölggyel, akinek a volt telkén van a régi
koronabunker bejárata. Ott egy közpark lesz mindenképpen és egy koronaőrző hely. Neked lehet
mindegy, hogy hol emlékezel, van, akinek nem mindegy.
Kalauz Balázs képviselő
Nincs bizonyítva, hogy ott volt.
Szél Józsefné polgármester:
De bizonyítva van, hogy ott volt, ahol most a gödör van. Most miért mondod ezt?
Kalauz Balázs képviselő
Hát nincs bizonyítva.
Szél Józsefné polgármester:
Hát neked nincs bizonyítva.
Kalauz Balázs képviselő
Nekem teljesen mindegy, hogy bizonyítva van, vagy nincsen, de ha valami bizonyítva van, az le van írva.
Szél Józsefné polgármester:
Fényképek vannak róla. Tény, hogy ott van, hogy ott volt. Ezen nem kell vitatkozni. Úgyhogy ott lesz egy
koronaőrző hely.
Kalauz Balázs képviselő
Mikor lesz?
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Az nem igaz, hogy tényleg nem lehet betemetni.
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Szél Józsefné polgármester:
Betemethetnénk, de akkor értelmetlen lenne betemetni, ha egy járható bunkert akarunk ott, akkor miért
temessük be előtte? Én azon vagyok, igyekszem, hogy minél előbb meglegyen a terv és akkor tudjunk rá
anyagi forrást szerezni, hogy megépülhessen a koronaőrző hely. Az meg, hogy mi lett a Kft. 4 millió
forintjával, most már másfél éve nem kap fizetést a vezető. Előtte meg bevételek is voltak. Ott van a
mérleg, nyilvános, a cégbíróságnak a honlapján is meg lehet nézni, az meg, hogy nincs bejegyezve, ez meg
ne haragudj szemen szedett hazugság, már hogy lehetne, hogy egy önkormányzati Kft. nincs bejegyezve.

Rába Ákos képviselő
Kicsit meg vagyok szólítva ebben az ügyben. Azt mindenki tudja, hogy a Kft. megalakult az önkormányzat
egyhangú határozatával és a pénzéből. 4 millió forintból, ahogy a Balázs is mondja, elég lett volna 3, de 4
millióból alakult. Be van jegyezve a cégbíróságon, nem ez a probléma. A Kft. jól költötte el a pénzét, ezt
mi 2017. január 9-ig vizsgáltuk. Se a Frisch György úr, aki kuratóriumi elnökségi tag volt, se az Őriné Éva,
aki viszont ért is hozzá, mert a NAV-nál dolgozott, nem talált benne hiányosságot, tehát korrektül
elszámolt a Kft-nek a vezetője az elköltött pénzzel. Azon lehet vitatkozni, hogy érdemes volt-e arra
költeni, vagy nem volt érdemes költeni. Sokkal, de sokkal aggályosabb az, hogy mi 2017. január 9-én
lemondtunk, amit a testület tudomásul vett és azóta sincs kuratóriuma.
Szél Józsefné polgármester:
Ez nem igaz, hogy nincs kuratórium.
Rába Ákos képviselő
Bocsánat, helyesbítek. A kuratóriumi tagok meg lettek választva, de a kuratórium nem alakult meg.
Szél Józsefné polgármester:
Most miért mondod ezt? Ha nem alakult meg, akkor hogyan lenne bejegyeztetve?
Rába Ákos képviselő
A nevek be vannak jegyezve, tessék lekérni cégbírósági adatokat. Voltam a kuratóriumi elnökségnek az
alakuló ülésén. A Kern István vezette kuratóriumi elnökségnek az alakuló ülésének a jegyzőkönyve nincs
meg.
Szél Józsefné polgármester:
Most miért mondod ezt? Akkor, hogy jegyeztethette be az ügyvédnő?
Rába Ákos képviselő
A cégbírósági bejegyzési papíron kell módosítani. Azt kérdezném akkor, hogy a kuratóriumnak a Kft.
megalakulása óta keletkezett összes irata miért nálam van?

Szél Józsefné polgármester
Az elég rossz helyen van, mert nem ott kellene lennie.

Rába Ákos képviselő
Ülési jegyzőkönyvem van róla, te mondtad, a te szádból hangzott el, ott van az ülés jegyzőkönyvében,
hogy maradjon nálam. Akkor miért nálam van? A másfél millió forintos betemetésről annyit, hogy a Szabó
Zolinak volt esze és azt mondta, hogy másfél millióért nem temetjük be a lyukat. A Kossuth Lajos utca 8ról annyit, hogy a Balázs szerintem optimista.
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Szél Józsefné polgármester
Én nem így mondtam, hogy temessük be másfél millióért. Akkor várom a javaslatokat, hogy mit tegyünk a
Kossuth utca 8-al.

Rába Ákos képviselő
A Kossuth u. 8-al szerintem nagyon optimista volt a Balázs, szerintem még 10 millió minimum kell bele,
senki nem számolta ki azt, hogy mennyiből lehet azt megnyithatóvá tenni. Többször beszéltünk róla a
testületi ülésen, többfajta terv volt, olyan ötlet is felvetődött, hogy adjuk el így. Aztán volt olyan, hogy ne
adjuk el, mert egy csomó pénzt beleöltünk. Rendben, de akkor kell csinálni egy tervet, hogy akkor
ennyiből meg lehet csinálni és meg tudjuk nyitni. Nem készült el. Gyakorlatilag költünk úgy, hogy nem
tudjuk mi lesz a vége.
A testületről annyit, hogy gyakorlatilag semmilyen kommunikáció nincs a képviselő-testületi tagok között.
A személyes kommunikáció szinte teljesen hiányzik, papír alapon még zajlik valami, de megmondom
őszintén, hogy október eleje, a Gesztenyenapok óta most vasárnap negyed 11-kor kaptam a polgármester
asszonytól e-mailt legelőször. Beszámolt arról, hogy mi történt eddig, szerintem nem elég részletesen, de
ilyen kommunikáció zajlik. Itt voltunk az arculati kézikönyvről hallgattunk itt előadást, a hölgy nagyon
szépen összeszedte, én semmit nem tudok róla, hogy mi lett összeszedve, ki beszélt vele, mikor beszélt
vele a képviselő testület részéről, semmit nem tudni.
Hozzáteszem, hogy biztos bennem is van hiba, nemcsak a Julikában, nemcsak a Zoliban, nem csak a
Pistiben és nemcsak a Balázsban, de sajnos így működik ma a képviselő testület és akkor el lehet dönteni,
hogy milyen munkát lehet így végezni. Hallottuk a Julikának a beszámolóját, gyönyörűen összeszedte
kronológiába, hogy mi történt ebben az évben, szerintem egy beszámolónak kicsit többről kell szólni, de
ez megint az én szuvenír véleményem.

Szél Józsefné polgármester
Te is elmondhatod még, amit akarsz a lakosságnak.

Rába Ákos képviselő
Persze, elmondhatom. Sok minden nem került bele. Julika jóhiszemű, hisz az erdészetnek, én nem hiszek
az erdészetnek, hogy meg fogják csináltatni az utakat, nincs róla papír.

Szél Józsefné polgármester
De a mi főutcánk állami tulajdonú és a Közút kezelésében van, ti azt kívánjátok, hogy tiltsam meg nekik,
hogy erre közlekedjenek. A kőszegi önkormányzati út.

Rába Ákos képviselő
Tudnánk korlátozni, nem úgy, mint Kőszeg, hanem úgy, hogy kivéve célforgalom, kivéve engedéllyel és
akkor már minden fordulóért tudnánk pénzt szedni és nem kéne arra várni, hogy fotózgatnak félévente,
aztán majd valamiből csinálunk valamit. De ez csak egy ötlet. Hangsúlyozom még egyszer ez a testületen
múlik. Köszönöm.
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Szél Józsefné polgármester
Jó, én a kritikát meghallgatom, meghallom, de még soha nem jött tőletek egy javaslat sem, hogy ha én ezt
így csinálom és ez rossz szerintetek, akkor hogyan kellene. Konkrét ügyekre gondoltam.

Rába Ákos képviselő
2016. május 26-án küldtem el neked egy e-mailt 8 db kérdéssel. Többször kérdeztem rá, a mai napig nem
kaptam választ.

Szél Józsefné polgármester
Fel is lehet hívni, nem? Ha valami kérdésetek van.

Szabolcs Nóra velemi lakos
Szeretnék valamit megjegyezni. Nem lehet valamit tenni azért, hogy a régi ABC mellett a Novák úr
bekerítette a járdát. Ott a lehető legszűkebb az úttest. Az egyik oldalon a patakmeder oda nem lehet lépni,
másik oldalon a Novák úrnak a kerítése. Nem lehetne valamit egyezkedni?

Szél Józsefné polgármester
Tessék megkérdezni, itt van a Novák úr.
Szabolcs Nóra velemi lakos
Miért kellett bekeríteni?

Novák Tamás velemi lakos
Azért, mert saját tulajdon.

Szabolcs Nóra velemi lakos
Nincs ott járdánk. A múltkor ott mentem mellette, eljött mellettem egy ilyen fát szállító dupla autó.
Halálfélelme van az embernek, és nem tud hova menni. Én azt szeretném kérdezni, hogy – nem vitatom,
hogy az az Ön területe, mert gondolom nem kerítette volna be - valami megoldást nem tudunk találni?

Novák Tamás velemi lakos
Úgy van lekerítve, hogy végig lehet rajta menni.
Szabolcs Nóra velemi lakos
Igen, kerülni, lépcsőt menni nagyon sokan nem tudnak.
Novák Tamás velemi lakos
Azt hittem, hogy meg szeretné köszönni, hogy úgy van lekerítve, hogy mindenki végig mehet rajta.
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Szél Józsefné polgármester
Ezt én földmérővel meg is nézettem, de tényleg Novák Úr tulajdona.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Én azt szeretném kérdezni, igaz nem voltam itt ennél az arculati kézikönyvnél, de esetleg nem lehetne-e
felszólítani az önkormányzatnak azokat a tulajdonosokat, akik nem teszik rendbe a területet, mert az is
része a falu arculatának, hogy jól nézzen ki. Gaz van mindenhol, körbe szemét, és ez is fontos lenne
szerintem nemcsak a Rákóczi utcára koncentrálni, hanem a mellékutakra is. Az utakról nem is beszélek,
mert az egy örök téma, a vízelvezetés szintén, és ha mondjuk kapunk kályhát az Annus néninek
különösebben nem érdekel, de akkor ennyi erővel pl. a keresztanyámnál éppen meg lehetne csinálni a
vízelvezetést, mert amióta emelkedett az út, viszont folyamatosan folyik be a víz és ő is nyugdíjas,
magatehetetlen.
Szél Józsefné polgármester
Megkérdezhetem ki a keresztanyád? A vízprobléma inkább az édesanyádnál ismeretes nekem, az ő
pincéjébe folyt be. Ezért kérdeztem, hogy melyik házra gondolsz. Tudom már, hogy hol. Mikor mi azt az
utat felkavicsoztuk, akkor próbáltuk elvezetni a vizet, nem a ti utcátokon le, hanem keresztbe. Itt sajnos
nem tudtunk semmilyen árkot sem húzni, mert ott van a Balázsnak a gerendája az úton. Még sok ilyen hely
van a Gesztenyés és más utcákban, amit egyszerűen hiába kavicsozunk, mert annyi hely már nincs, hiszen
a sövények meg a kerítések elfoglalják az utat, hogy még egy vízelvezetéshez is tudjunk árkot húzni. Hiába
van a térképen elég hely. Ha most kavicsozunk, megint megnézzük, hogy mit lehet ott tenni.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Egy kérdés még, hogy lehet-e esetleg egy játszóteret létesíteni itt Velemben, mondjuk pályázati pénzen?
Szél Józsefné polgármester
Játszóteret, talán az Alkotóház területén lehetne.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Lehet pályázni, vagy nem lehet pályázni?
Szél Józsefné polgármester
És hova?
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
A focipálya az önkormányzaté?
Szél Józsefné polgármester
Mind magántulajdon. A Millenniumi parkban van már egy játszótér.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
A másik, ami egy kicsit érzékenyen érintett, hogy mi a külterületen lakunk a lomtalanítás esetében, mikor ki
volt adva a papíron, hogy mindenki vigye le a temetőhöz, ezt még elfogadjuk, hogy jó ez a rendelet, de
hogy egy szándék, hogy aki nem tudja levinni.
Szél Józsefné polgármester
Aki jelezte, hogy nem tudja levinni, mert idős, ott segítettünk.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Én jeleztem bocsánat, jeleztem. De megoldottuk egy ismerősöm által, mert vasárnap nem dolgozunk,
hétfőn ekkor fogunk ideérni, nem fogok otthon ülni egész nap hétfőn, hogy na talán most 8 és 9 óra
között odaérnek.
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Szél Józsefné polgármester
Hogy így van a lomtalanítás, az nem a mi hibánk.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Kellene akkor egy előzetes tájékoztatást adni és azt mondani, hogy most még így lesz, segítünk azoknak,
akik mondjuk nem tudják megoldani vagy nem tudnak kipakolni a házuk elé.
Szél Józsefné polgármester
A mellékutcákban sose lehetett a házak elé pakolni, mindig gyűjtőhelyre kellett vinni.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Legalább a szándék meg lett volna, de még az sem volt meg.
Szabó Zoltán alpolgármester
Ildi ígérem, ha lesz szállító eszközünk jövőre, akkor ezt megoldjuk.
Tóth Péter velemi lakos
Még egyszer szeretnék szólni. Ugyanis a felügyelő bizottságot is egy kicsit hibásnak tartom. Megdicsérte a
Kft.-t jól dolgozott, nem is vonom kétségbe. És nagyon ügyesen azt mondta, hogy a számlákat nem
vizsgálták, mert ez a testület dolga. Azt szeretném megkérdezni, hogy megnézte-e valaki a testületből, hogy
a Kft. mivel számolt el. Mikor mondta a Julika, hogy az vezető egy ideje nem vesz fel fizetést. Miért nem
fesz fel pénzt, mert elfogyott.
Szél Józsefné polgármester
Nem azért. A Kft-nek annyi bevétele van, amennyi munkával mi megbízzuk, ugye normális esetben az
önkormányzat a Kft-t megbízhatná egy csomó munkával és akkor az abból befolyó összeg nálunk
maradna. Sokkal több munkával kellett volna megbízni és lett volna mit elvégezni.
Tóth Péter velemi lakos
Az önkormányzat úgy bízta meg munkával, hogy a Kft. benyújtott egy ajánlatot ellenajánlat nélkül
általában, amit elfogadott a testület.
Szél Józsefné polgármester
Nem számlázott túl. Ezt megvizsgáltathatjátok, hogy nem kért többet, mint bárki más.
Tóth Péter velemi lakos
Ha nem volt másik árajánlat, honnan tudod megállapítani.
Tóth Péter velemi lakos
Konkrétan hadd kérdezzem meg akkor a Gesztenyenapot. A parkoltatásra, lebonyolítására?
Szél Józsefné polgármester
A Kft-t bíztuk meg ezzel, mert önkormányzati tulajdonú szervezet. Nem lehet 19 embert úgy idehívni,
hogy nincsen biztonsági őr. Elő van írva. Ő is megbízott egy biztonsági céget, akinek van erre
jogosítványa. Majd jövőre akkor mást kell megbízni.
Tóth Péter velemi lakos
Julika 2 és fél millió forint volt most, ezelőtt 4 évvel 1 millió forint volt. Én csak ezt tudom.
Szél Józsefné polgármester
Ezelőtt 4 évvel nem is volt ennyi látogató. Nem volt ennyi autó.
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Tóth Péter velemi lakos
Ugyanennyi autó volt. Vitatkozhatunk, nekem csak azzal van gondom, hogy árajánlat nélkül valakit
megbízok. A másik kérdésem, hogy nem is számlázott?
Szél Józsefné polgármester
Megbízásunk alapján a Gesztenyenapok kapcsán számlázott, de mást semmit sem.
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Meg tudja csinálni Velem egyedül a Gesztenyeünnepet?
Szél Józsefné polgármester
Miért nem tudja?
Gerencsérné Riegler Ildikó velemi lakos
Miért volt 2 és fél millió egy parkolás?
Szél Józsefné polgármester
De miért, nem maradt majdnem 10 millió forint? Ki mondta, hogy velemi emberekkel kell megcsinálni?
Ezt félreértetted.
Balogh Enikő velemi lakos
Azon ment a vita, hogy ne közösen menjen az MMIK-val. Egy 310 fős lakosságból nem kerülhet ki egy
rendész gárda, parkolás, parkoltató stb.
Szél Józsefné polgármester
Én úgy gondolom, hogy örülnünk kell neki. Más falvakban, ahol 50 millió az éves költségvetés, hogyha 2
nap alatt, és persze ezt megelőző sok heti vagy hónapi munkával, tudnának 10 millió forint nyereségre
szert tenni, azt hiszem örülne ennek mindenki.
Pálffy György velemi lakos
A vízi malomnak a rendbe tétele, hogy netalán a látogatók meg tudják tekinteni.
Szél Józsefné polgármester
Azt sajnos nem tudjuk befolyásolni, magántulajdonban van.
Tóth Péter velemi lakos
Még egy kérdés. Azt hallottam, hogy van pénze az önkormányzatnak, jól áll anyagilag, viszont úgy tudom,
hogy vannak olyan munkák, amiknek lejárt a határideje és még nem végeztek vele. Támfal, folyóka stb.
Szél Józsefné polgármester
Igen, az valóban nincs meg. Annak egy része támogatott is. Ugyanúgy a ravatalozó is, amelynek egy részére
megvan a pénz, de az egészre nem elég a pályázati forrás, de megcsináljuk azt is jövőre. Hozzátesszük az
önrészt. A ravatalozónál az van, hogy a födémre elég a pályázati pénz és mi egyben szerettük volna
felújítani. A postával is kell majd valamit kezdeni. Azt is fel kell újítani, elsősorban a fűtést. Most lett volna
egy energetikai pályázat, csak nem tudjuk igénybe venni, mert akadály mentesíteni kellene és annál az
épületnél ezt elég nehéz megoldani. Lehet, hogy önerőből kell majd a fűtést megjavítani. Az már fix, hogy
ott lesz majd a könyvtár, mert így kaptunk a visszavásárlásra pályázati pénzt.
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