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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.    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 

 

 

Hozzászólások: 

Szél Józsefné polgármester 

A 2018. decemberi történésekkel kezdem. Beszámoló az önkormányzat képviselő testületének munkájáról  

(2018. december 10.) 

A 2018. decemberi történésekkel kezdem és azután térek vissza az korábbi eseményeire. 
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December hónapban Mikulás ünnepséget tartottunk, amelyen számos pici gyermek vett részt. Jelenlétük 

örömmel töltött el bennünket, minden más mellett azért is, mert általuk biztosítva látjuk a csaknem 100 

éves óvodánk fennmaradását. Elhárítva azt a veszélyt, amely évekig fejünk felett lebegett az alacsony 

gyermeklétszám miatt. Köszönet illeti Rába Ákos képviselő urat, aki Mikulásként csomaggal ajándékozta 

meg a gyermekeket. 

Az elmúlt évekhez híven december 7-én Szent Korona menekítési megemlékezést tartott a 32. Nemzeti 

Honvéd Díszegység Honvéd Koronaőrsége a Stirling villa kertjében. A csaknem húsz fős csapat, 

parancsnokuk Ádám Barnabás ezredes úr vezetésével, örömmel nyugtázta azt a fejleményt, hogy 

megkezdődtek a kialakítandó emlékhely tervezésének munkálatai. Ez az  előfeltétele az emlékhely 

kialakításához szükséges az anyagi támogatások megszerzésének, amelyhez a  Koronaőrség is felajánlotta 

támogatását. Házi süteménnyel és forró teával láttuk vendégül a koronaőröket a Stirling villában. 

Megtörtént a Stirling villa felújítását célzó több mint száz milliós támogatási szerződés aláírása. Folyik a 

tervezés és a közbeszerzés, a kivitelezés a jövő évben lesz. 

Az idősek karácsonyát december 14-én tartjuk, délután 4 órakor szeretettel várunk minden 60 év feletti 

velemi lakost, akik holnap még névre szóló értesítést is kapnak postaládájukba. 

Az adventi gyertyagyújtás minden vasárnap 16.30-kor van a tűzoltó szertárnál, várjuk Önöket a 3. és 4. 

adventre is. Ez évben a pici gyermekek és szüleik gyújtják meg a gyertyát a falu adventi koszorúján. 

Folyamatban van a ravatalozó tetőhéjazat cseréje és a Kut utcai támfal vízelvezető folyókájának 

elhelyezése  a 2016. évi konszolidációs pályázaton elnyert támogatás felhasználásával. A Kossuth utca felőli 

korlát már elkészült. 

Önerőből folytatódik majd jövő évben a ravatalozó felújítás a és a támfal végén  a part állagának 

megerősítése. 

Még december hónapban megkezdjük a szociális tűzifa kiszállítását. A pályázaton elnyert mennyiségen 

kívül még 28 köbméter tűzifát vásárolunk önerőből, hogy minden velemi lakos kaphasson tűzifát, akik 

igényt nyújtottak be és rendeletünk alapján jogosultak erre. 

Decemberben történt még, hogy aláírtuk a Kőszeg-hegyaljai identitást és  megyei kohéziót erősítő pályázat 

támogatási szerződését. Ennek keretében mi tárgyi eszközként vitrineket kértünk a Stirling villába tervezett 

kiállításokhoz. Ezen kívül különböző kézműves tanfolyamok lesznek majd, amelyekről tájékoztatjuk majd 

a lakosságot.  

Most pedig rátérek a 2018. évben történtekre: 

- Vízfolyások rendbetétele: már másfél éve az önkormányzat számláján van a támogatási összeg, a 

tervezés lezárult, a közbeszerzés folyamatban van. 

- Kiadhatóvá tettük a Stirling villát és több mint kétmillió forint bevételre tettünk szert a nem üzleti 

célú szálláshely értékesítésből. A szállást nem hirdettük, a korábbi egyetemi csoportok kerestek meg 

bennünket szállás igénnyel.  

A jövő évi felújítást követően gondnok megbízására lenne lehetőség, hiszen bizonyított immár, hogy 

fenntartható a kultúrház. Ebben az évben Jagodics Valéria és Gábriel Imre odaadó munkája tette lehetővé 

a szálláshely kiadását. 
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- Multicar: az ez évben használatba vett Multicar nagyban segíti a falugondnokok munkáját és 

lehetőséget nyújt arra is, hogy a segíthessünk a lakosságnak lomtalanításkor, vagy a szociális tűzifa 

kihordásánál. 

- Két káresemény is volt a Kossuth u. 8. épületénél (fa kidőlés miatt terasz tető beszakadás és egy szoba 

beázás). Mindkettőt a biztosító által megfizetett kártérítés segítségével megoldottuk. Tavasszal 

kiadható lesz az épület. 

- Manci villa: megtörtént az ott hátrahagyott berendezési tárgyak eltávolítása lomtalanításkor szintén a 

falugondnokok segítségével. Ez több munkanapot vett igénybe. 

- Lomtalanításkor tudtuk a Stirling villában hátrahagyott sok éves lomot is eltávolítani, ugyancsak Vali 

és Imre segítségével. 

- A mellékutak esőzés által tönkretett szakaszait önerőből kijavítottuk, az erre a célra igényelt vis maior 

támogatás még elbírálás alatt van. 

- A konszolidációs pályázat segítségével visszavásárolt postai épületrész nyílászáróinak cseréje a 

kistelepülések részére kiírt és elnyert egymilliós támogatásból megtörtént. Az akadálymentesítés és a 

belső berendezés  kialakítása tervezés alatt van, hogy pályázati támogatás igénybe vételére legyen 

lehetőségünk. 

- A temető parkolóba kamera rendszert telepítettünk, elsősorban a nyesedéklerakás ellenőrzése céljából. 

Szeretnénk elkerülni, hogy több teherautónyi hulladék elszállítása váljon közpénzből szükségessé 

minden darálást követően néhány lakos miatt, akik lombot és háztartási hulladékot is elhelyeznek az 

ágak között (vagy a temető konténerben). 

- Felújíttattuk a temetői Krisztus szobrot és a Nepomuki szobrot a fülkével együtt. 

- A mérlegház ablakát és ajtaját rendbe tetettük, a teteje még hátra van. 

- A millenniumi parknál lévő  híd teljesen tönkrement, csütörtökön jön a híd tervezője, akitől 

szakvélemény kiállítását kérjük, mivel ilyen rövid idő alatt nem szabadott volna teljesen elrongálódnia.  

- Az erdészettel folyamatos tárgyalásban vagyunk az utak nagy igénybevétele és emiatti károsodása 

miatt, januárban újból bejárás lesz, hogy a keletkezett hibákat dokumentálhassuk. 

- vásároltunk 10 garnitúra sörpadot, mert a meglévők mindend rendezvénynél kevésnek bizonyultak. 

- Internetről csak annyit tudunk, hogy a Vasi Fulltáv és a PR Telekom is épít ki hálózatot (nem az 

önkormányzat megbízásából). Az év elején megkeresik a lakosokat ajánlattétellel. 

- Megvásároltuk a telket a zuhogónál, a hidat megjavíttattuk, gyalogút és vízelvezetés lesz a Gesztenyés 

utca és a Rákóczi utca között. 

- Digitális jólét program később, csak jövőre indul a mentori képzéssel és a programokkal. 

- Hősök Tornya: felújítottuk a villanyszerelést és a harangművet (életveszélyes volt), és új létrákat 

vettünk. Még a zsalugáterek felújítása és a festés van hátra.  

- Gesztenyevirágzás Hete egyre több látogatót vonz a szép helyszín miatt is, a Stirling villában tartottuk 

Törőcsik Mari díszpolgárrá avatását és a falunapot is. 
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- Az öt község tulajdonát képező kőszegszerdahelyi iskola eladásra kerül az értékbecslés beérkezését és 

a testületi döntést követően. 

- Pálinka főzde: 750ezer forintra csökkentette a bíróság az éves bérleti díjat, ezt az összeget ajánlottuk a 

bérlőnek már évekkel ezelőtt. Írásban még nem kaptuk meg az ítéletet. 

- Szemét elhelyezése mindenhol!!! Különös figyelmet kérünk a háztartási szemét elhelyezésére, az nem 

a faluban elhelyezett hulladékgyűjtőkbe, vagy a temető kukába való!!! 

- Gesztenyenapok: eredmény több mint nyolc millió forint, tehát meg tudjuk szervezni. Pontos adat: 

8.125.354,- forint, de a költségek hosszabb távú eredménnyel járó, nem közvetlenül csak a 

rendezvényt szolgáló kiadást is tartalmaznak. 

 

 

Én ezeket írtam fel. Kérdezem, hogy elfogadják-e a kollegák a beszámolót? 

Kalauz Balázs képviselő 

Annyi a kérdésem, hogy ez most a képviselő-testület beszámolója volt, vagy a tiéd?  

Rába Ákos képviselő 

Mivel, hogy nem láttuk eddig mi sem ezt a papírt. 

Kalauz Balázs képviselő 

A képviselő-testület nem ült össze, hogy megbeszélje, hogy 2018-ban mi történt és a beszámoló 

megtörténjék. A Gesztenyeünnepnek az elszámolásáról semmit nem tudunk, nem kaptunk róla írásos 

jelentést, most hallottam először a 8 millió forintot, mi volt a bevétel. Tehát, nem együtt tárgyaltuk le, ha 

most kaptuk meg az valakinek a hibája, valószínűleg nem az, aki nem kapta meg. Sokkal szélesebb körben 

lehetett volna tájékoztatni a lakosságot, hogy mi történt, hogy történt és nem csak a rózsaszín dolgokról, 

de a sötétebb, szürkébb dolgokról is. Én ezt nem hallottam, legfeljebb, a legközelebbi alkalommal vagy pár 

perc múlva esetleg hozzászólók, de gyakorlatilag nem a képviselő-testület beszámolója volt, ez a tiéd volt. 

Senkivel nem beszélted meg. Lehet, hogy az alpolgármester úrral igen, én a magam nevében azt mondom, 

hogy nem tudom elfogadni. 

Szél Józsefné polgármester 

De amiről beszámoltam, az tény, hogy így volt. 

Rába Ákos képviselő 

Én is azt mondom, hogy amiről beszéltél, az tény. Viszont én is azt mondom, mint a Balázs, hogy ez a te 

beszámolód volt, nem a mienk. Akkor lett volna a mienk, hogy ha ezt megvitatjuk, ezért én sem tudom ezt 

elfogadni. 

Szabó Zoltán alpolgármester 
Én elfogadom. 

Kalauz Balázs képviselő 

Ezt gondoltuk. 

 

 



6 
 

Szél Józsefné polgármester 

Nem az, hogy ezt gondoltuk, mert a Zolival vagyok minden nap kapcsolatban, ő jön oda bármiről legyen 

szó. A polgármesteri beszámolót és a lakókörnyezet értékeléséről szóló beszámolót szavazásra bocsátotta. 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 2 
nem szavazatával a polgármesteri beszámoló és a lakókörnyezet értékelésére vonatkozó határozati javaslat 
nem kapta meg a többséget, így nem született döntés. 
 

Szél Józsefné polgármester 

Jegyző úrnak átadom a szót. 

Dr. Zalán Gábor jegyző 
Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt képviselő-testület, tisztelt megjelent lakosság. Elég furcsa 

helyzetben vagyok jegyzőként, hiszen a közmeghallgatás az egy testületi ülés, amin a polgármester asszony 

a közmeghallgatás keretében beszámol az elmúlt egy évről. Én azt gondolom, hogy az előterjesztés, mindig 

egy személy nevével fémjelezett dolog, és a költségvetést vagy bármi olyan előterjesztés van, amit a 

polgármester asszony a képviselő-testület elé terjeszt be, nem biztos, hogy mindig megbeszélik. Ő az 

előterjesztő, ő felel az előterjesztésért. Nyilván meg lehet beszélni, ez egy kialakult gyakorlat, hogy 

megbeszéljük előtte és azt írjuk le, vagy megbeszéljük és a nyilvánosság előtt esetleg nem kapja meg a 

többséget, ezt nyilván polgármester asszony felvállalja, de azt gondolom, hogy ez az előterjesztés az övé, 

az ő nevével fémjelzett és nem biztos, hogy ezt meg kell minden egyes részletét beszélni, akár a képviselő-

testület tagjaival. Nyilván ki lehet egészíteni, el lehet mondani, lehet képviselő fórumokat tartani, ahol lehet 

beszélni a nem rózsaszín dolgokról a lakosság előtt, de azt gondolom, hogy egy ilyen kis településen szinte 

mindenki tisztában van a jó részével is, ami történik és a rossz részével, vagy azzal, ami elmarad, kátyúzás, 

miért folyik itt a csapadék, miért jönnek le a nagy kamionok és sorolhatná az ember. Nyilvánvalóan 

mindenkinek van egyéni vélt, valós vagy közösségi sérelme. Én azt gondolom, hogy egy 

közmeghallgatásnak nem biztos, hogy arról kellene szólni, hogy a képviselő-testület tagjai között 

nyilvánosan, a lakosság előtt nem annyira nagy az egyet értés, hanem arról, hogy elmondani mi történt, 

valamint, hogy a jövőben a 2019. évi munkatervnél mi az amit, a képviselő-testületnek a szeme elé kell 

tárni.  

 

 

3. Közérdekű kérdések és javaslatok 

 

Szél Józsefné polgármester 

A 3. napirendi pont a közérdekű kérdések és javaslatok, ahol mindenki elmondhatja a véleményét, 

kérdezhet. 

 

Kalauz Balázs képviselő 

Üdvözlök szeretettel mindenkit, jó napot kívánok. A polgármester asszony hozzászólásához szeretnék egy 

pár dolgot hozzátenni. Egy évvel ezelőtt ugyanígy felszólaltam és elmondtam azokat a hiányosságokat, 

meg azokat a dolgokat, hogy milyen pazarlás megy bizonyos vonalon, milyen felesleges pénzkidobások és 

meggondolatlan költések, illetve egy másik vonalon mennyire nem folyik be az a pénz, amit esetleg meg 

lehetne szerezni a falu javára. Akkor egy egyszerű és tömény választ kaptam, hogy ez hazugság, 
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természetesen tudomásul kell venni, megvolt az egyszerű válasz. Ugyanezeket most is el tudnám mondani, 

de nem teszem ki magamat annak, hogy ismételten azt mondják, hogy hazugság, mert minden egyes dolgot 

gyakorlatilag alá tudnék támasztani, de olyan részletes lenne, hogy sokáig eltartana. Erre az évre is az 

vonatkozik a pénzszórás. Pénzszórás volt és minden vonalon meggondolatlan költekezés, nem spórolás. 

Csak olyan dologra kellett volna kiadni pénzt, ami esetleg másik oldalon befolyhatott volna. Egy kis 

visszatekintés, 4 évvel ezelőtt létrehozott az önkormányzat egy Kft-t. Természetesen egy meghatározott 

csoport részére, aki nagyon kellemesen kivett 3-4-5 millió forintot, de ha azt vesszük, hogy 10 milliót az 

sem túlzás. Igaz, hogy egy részéért munkát is végzett el, az nem is vitatom. Mi van ezzel a Kft-vel? Semmi, 

megvolt a pénz, elmentünk. Azóta sincs semmi vele, illetve most mikor megint van pénzszag, lásd 

Gesztenyeünnep, akkor rögtön feltűnik és itt van a Kft., megcsinálom, utána megint eltűnök. Azok a Kft. 

tagok, akik annak idején a Kft.-nek dolgoztak szerintem már nincsenek is a faluba. Érdemes volt több 

millió forinttal támogatni. Annak idején ezt mindig felhoztam, én mindig a falu pénzére próbáltam figyelni, 

ha valamihez nagyjából értek, akkor ez ez, hogy ne menjen ki feleslegesen stb.  Mit csináltak? Nem 

hallgattak rám, most is az van, hogy gyakorlatilag ennél a pillanatnál a jegyző úr megró és még az is lehet, 

hogy igaza van, hogy ezt más fórumon kell, de nincs más fórum. Ma tudom meg, hogy 8 millió forint 

bevétele a falunak a nettó jövedelme belőle. De ki tudja azt, hogy 27 millió forint volt a jegybevétel meg a 

közterület-foglalásból befolyt összeg?  Senki. Átgondolhattam, megnézhettem? Véleményt alkothattam 

róla? Nem tudok véleményt alkotni róla. Először meg kéne beszélni, be kéne nyújtani, erről és erről 

döntöttünk, erre és erre ment ki tudjátok a pénz, és akkor azt mondom, hogy elfogadom. Minden sundám-

bundám megy. Gyakorlatilag hiába, 5 fős a képviselő-testület, 3 aki állandóan beszavaz, a két ember, én 

vállalom, hogy az egyik én vagyok, ami értelmetlen, arra azt mondom, hogy nem. Törvény szerint 3-2, 

lehet kifizetni. Millió egy ilyen példa van, soha semmiről nem értesülünk, hanem csak egymás között 

beszélik meg. Maguk értesülnek? Maguk se értesülnek. A polgármester asszony az elmúlt 3 évben hányszor 

tartott fogadóórát? Van telefonom, fel lehet hívni, ez nem megoldás. Ezt akarjátok? Ez legyen jövőre is? 

Meg ez lesz a következő évben is? Semmiről nem tudok. Ha én nem tudok róla, aki érdekelt és ez a 

dolgom, azért választottak meg, hogy képviseljem Önöket, már aki megválasztott, az kérem szépen, az 

még inkább nem tud róla. Hol van itt a demokrácia és a beleszólási jog? Gondolkozzanak el. Valakinek 

van. És most jön a csúcs, minden nagyon szép, minden nagyon jó. Elmondok egy esetet, miután levontam 

egy következtetést. November 1-én, halottak napja, este 23.00 órakor megérkezik egy e-mail, hogy 

következő hétfőn reggel 8 órakor testületi ülés, nem rendkívüli. Soha nem volt megkérdezve, itt aztán meg 

pláne nem, hogy elnézést Ákos ráért? Balázs ráér? Meg volt beszélve, az alpolgármester úrral, meg volt 

beszélve gondolom a Kern Pistivel és reggel 8 órakor összeült a képviselő testület. Aki figyelemmel kíséri, 

látja le van írva a jegyzőkönyvbe. Különben a jegyzőkönyvek nagyon finoman vannak fogalmazva, nagyon 

tompítva, sokszor amit én vagy az Ákos hozzászól, annak nagyon nyomdafestéket bíró stílusban van, 

annak ellenére hogy nem káromkodunk. Visszatérve a képviselő-testületi ülésre, reggel 8 órakor képviselő-

testületi ülés. Én nem tudtam elmenni, nem azért, mert fát vágtam az erdőn, hanem az ország másik végén 

voltam, az fix program. Kérem szépen, napirendi pont, mi a napirendi pont? Hogy annyira jól 

megcsináltuk a Gesztenyeünnepet, adjunk magunknak jutalmat. 

Szél Józsefné polgármester 

Balázs lejárt az 5 perced. 

Kalauz Balázs képviselő 

Nem érdekel. Gyorsan elmondom. Adjunk magunknak jutalmat, mert annyira jól dolgoztunk. Nem 

részletezem, mert lejárt az 5 perc, csak annyit tudok mondani, amiről nem számolt be a polgármester 

asszony. 800.000 forint jutalmat kapott a polgármester. Most lehet, hogy feláll és azt mondja, hogy nem 

800.000 hanem 795-öt vagy 840-et, de annyit. A Zoli 300.000 forintot kapott. Elnézést Zoli nem elég 

neked, a képviselői tiszteletdíj, amit megemeltetek az első alkalommal jelentősen? Nem elég a szorgalmas 

munkával a testvéred mellett dolgozni? Nem elég? És akkor ezt megcsinálod? A polgármester asszonynak 
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nem elég ez a pénz, hogy kint Ausztriában dolgozik, megkapja a megemelt tiszteletdíját. Hát ez így van, 

mindenki tudja. 

 

Tengelics Istvánné velemi lakos 
Valaki állítsa le ezt az embert. 

Kalauz Balázs képviselő 

Kérem szépen 800.000 forint a falunak, nem 800.000 forint, mert az 50 %-ot még rá kell fizetni az állam 

felé, az 1.200.000 forint. Ebbe a faluba szociális tűzifát 30 ember kapott, az a falunak több, mint 10 %-a. 

Az 40-50.000 forint, és nem szégyellitek magatokat, hogy magatoknak megszavaztok, a Kern Pisti, te és a 

Zolit, igen megkapom a jutalmat, megszavaztok 800.000 forintot, másnak meg alig adtok 50.000 forintot, 

ne haragudjatok, szégyelljétek magatokat és most itt bejelentem, hogy ebbe a testületbe, ezek után nem 

vagyok hajlandó részt venni, úgyhogy lemondtam a képviselői megbízatásomról, jöhet a következő. 

Szél Józsefné polgármester 

Eddig is, ha benéztél, és láttad, hogy hárman vagyunk, azt mondtad, hogy te ide már nem kellesz és 

kifordultál. Vagy olyan, hogy jött egy napirendi pont, hogy te ebben nem veszel részt, meg sem hallgattad 

miről van szó, elmentél. A testületi anyag reggel ment ki, mert nem volt internet előző nap. 

Kalauz Balázs képviselő 

A feltett kérdésemre válaszoljál. Én konkrétumot mondtam. Megkaptad a 800.000 forintot vagy nem? Ja, 

nem is számít nála 800.000 forint, de ezentúl már nem kell félned, nem foglak zavarni. 

 

Szél Józsefné polgármester 

Én nem félek, eddig sem féltem tőled. 

 

Kalauz Balázs képviselő 

Nem tőlem, nyugodtan vihetitek a pénz a faluból ki. Eddig is ezt csináltátok, de most aztán vihetitek 

nyugodtan. 

Szél Józsefné polgármester 

A fogadóóráról mondok valamit. Nem volt fogadóórám, de szinte minden nap fogadóórám van, a 

szombat, vasárnapot is beleszámítva, mert bárki, bármikor felhív, vagy kihív, vagy megkeres én soha nem 

teszem le se a telefont, se nem csapom be az orra előtt az ajtót. Úgyhogy valóban nincs fogadóórám, de 

mindig az van. 

Kinek van még kérdése?  

 

Németh Judit velemi lakos 

Szeretnék javaslatot tenni, nem ilyen nagy számokról. Örülök, hogy ilyen jól sikerült a Gesztenyeünnep. 

Viszont, hogy ha jövőre is ennyire száraz lesz levegő, valami locsolókocsit lehetne küldeni? 
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Szél Józsefné polgármester 

Igen, volt már, aki jelezte. 

Németh Judit velemi lakos 

Inkább locsoljunk, mint eső legyen. A másik, hogy Velembe rengeteg turista jön és szombat vasárnap 

érkeznek bőven. Szombaton van a tüzelési nap. Át lehetne-e tenni másik napra? 

Szél Józsefné polgármester 

Ez már többször vita volt a testületben, de az üdülőtulajdonosok csak szombaton vannak itt, azért 

szombaton van az egyik tüzelési nap. 

Németh Judit velemi lakos 

Én úgy gondolom, hogy az üdülőtulajdonos meg tudja oldani másik nap, meg ha a lombot is ilyen nagy 

számban lepakolják. Nem tudom, de onnan fentről látva is füstöl az egész falu. Annyi képet készítettem 

már erről, hogy csak a szürkeség látszik. 

 

Szél Józsefné polgármester 

Még jó, hogy az a 150 tonnát, amit ledaráltatunk, nem kell elégetni. 

 

Németh Judit velemi lakos 

A másik, hogy esetleg még a kápolnát nem lehetne-e elérni, hogy nyitva legyen valahogy hétvégén. 

Csalódottak az arcok. 

Szél Józsefné polgármester 

Tavasztó őszig próbáljuk majd. Az a probléma, hogy kellene egy ember, aki kinyitja és felügyeli. 

Németh Judit velemi lakos 

Esetleg úgy, hogy minden hétvégén egy család a faluból felmenne és akkor kinyitná a kápolnát? 

A harmadik pedig a honlap, hogy nem lehetne-e a honlapon egy olyan almenüt készíteni, ahova a látogatók 

feltölthetnék a képeiket, ami tetszett neki Velemről? 

Rába Ákos képviselő 
Kevés a tárhely, azért kell, amik fel vannak rakva lekicsinyíteni, hogy minél kisebb legyen a mérete. 
 
 
 
Németh Judit velemi lakos 

2016-os képek voltak fent, most lettek cserélve a Mikulásra. Egy kis kedvcsinálónak, aki idejön, hogy lássa 

a természeti szépségeket. Én ennyit szerettem volna, köszönöm. 

Jagodics István velemi lakos 

Az önkormányzati vezetőség felelőtlen döntést hozott, amikor engedélyezte az erdészetnek a fa szállítását 

a falun keresztül. Ezzel nagy kárt okoztak a lakosságnak, a házak megrepedeztek, mozognak. Az utak 

tönkrementek, a közművek veszélyesek. Kérdezem az önkormányzat vezetőségét, ezek után mi várható? 

Tettek-e javaslatot az erdészet felé az elkerülő út megépítése érdekében? Megvalósítható lehetne a Mohás 

forrásnál, a pogányok felé az elkerülő út megépítése? Körülbelül Velemben 50 lakóház érintett. Kőszeg 

Város vezetősége megvédte a lakosság házait és útjait, mert ott is ugyanezek a problémák merültek fel. 

Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani. 
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Szél Józsefné polgármester 
Köszönöm Pisti. Kőszegen az önkormányzati út, ott egész más a helyzet, de mi jeleztük és jelezzük 

többször, de kitiltani őket innen nem lehet. A Mohás meg már vizsgálat alatt van, úgy tudom, de az nem a 

mi területünk, ott is különböző problémák vannak a tulajdonviszonyok miatt. 

Jagodics István velemi lakos 

Tudom, hallottam róla, azért teszem fel, hogy az önkormányzat is valamit segítsen a dologban, mert a 

lakosság érdekeit képviseli a vezetőség. Az az igazság, hogy ez így nem állapot. Tulajdonképpen, ha nincs 

megoldva Velem lakosságának a házának a megrepedése, nagyon súlyos problémát okoz. 

Szél Józsefné polgármester 
Lassan menjenek, ezt is állandóan mondjuk. 

Jagodics István velemi lakos 

Még annyit szeretnék, hogy a velemi buszfordulóig van, a közútellenőrnek a tulajdoni joga. A buszforduló 

után az önkormányzat a tulajdona, és a Petőfi Sándor utca, az Avar Hotel mögött sarokig megy, amivel az 

önkormányzat rendelkezik a karbantartástól kezdve mindennel. Úgyhogy kellene vele foglalkozni. Én nem 

vagyok rosszindulatú, de azt sem hagyom, hogy tönkremenjenek Velemben a házak. Ez így nem mehet 

tovább. 300 mázsa terhet cipel a teherautó. Az önkormányzatnak tenni kellene valamit, mert ez így nem 

állapot. Menni kell tovább, tovább, addig, ameddig lehet, mert ezt nem lehet így hagyni. Én nem akarok 

bántani senkit sem, de valamit kellene tenni, mert előbb-utóbb ebből nagyon nagy baj lesz. Köszönöm, ezt 

szerettem volna mondani. 

Tóth Péter velemi lakos 

Egy-két kérdésem lenne, és szeretnék választ is kapni rá. Van egy olyan szokásom, hogy el szoktam olvasni 

a jegyzőkönyveket. A tájékoztatást én is kerestem egyébként, nem tudom mások hogyan vannak vele. Egy 

ilyen közmeghallgatásnak az lenne a célja szerintem, hogy a lakosság értesüljön a hírekről. Korábban 

minden évben, tavaly is,úgy emlékszem, mindenki megkapta a házba bedobva, minden postaládába 

megérkezett. Most mintha el lenne titkolva. Egy helyen találtam meg a faluban ez a hirdetmény, illetve 

bocsánat két helyen, a másik a honlap. Az egyik pedig a buszmegálló melletti nem hivatalos hirdetőtábla 

úgy tudom. Se az önkormányzatnál nincs kint, se itt lent az egyházi hirdetmény mellett, a két üvegezett 

szerényben nincs meg. Felmentem, megnéztem, lefényképeztem mind a kettőt. 

Szél Józsefné polgármester 

Mármint a közmeghallgatás? 

Tóth Péter velemi lakos 

Igen, a meghívó. Úgy gondolom, ez nem egészen megfelelő tájékoztatás.  

Szél Józsefné polgármester 

Jó, megkérdezzük a Koczor István, már 10 éve viszi, de 4-5 meghívót rak ki általában és a honlapon is 

mindig fent van és a hivatal előtt és a hivatalban is ki van függesztve. 

Tóth Péter velemi lakos 

Csak a buszmegállónál van kirakva. És aki nem megy busszal? Ő nem látja.  
Szeretném megkérdezni, a Hősök kapuja felújításáról szó volt, 2,2 millió forinttal volt betervezve, a vége 

2,8 millió lett. Mi indokolja ezt a 600 forintos növekedést? Mert ki lett fizetve. 

Szél Józsefné polgármester 

A villanyszerelés abban még nem szerepelt. Az egy külön dolog volt, a villanyszerelés, később is volt 

sokkal. 
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Tóth Péter velemi lakos 

Ez tavalyi évben történt és költségvetés módosítás nem történt ez ügyben. 

Szél Józsefné polgármester 

Nincs itt a pénzügyesünk, de biztos, hogy tartalmazta a költségvetés, mert egyébként meg sem tudtuk 

volna csináltatni. Volt egy eredeti, amikor pályáztunk, mi az egészre pályáztunk és csak 700 ezret kaptunk, 

abban nem volt benne a villanyszerelés, a többit kiegészítettük. A villanyszerelést megkérdezem, hogy hol, 

milyen sorban szerepel. 

Tóth Péter velemi lakos 

2 millió 8 lett belőle. Mi az oka? Én tudok egy okot, de nem tudom, hogy ez volt-e egyébként. Az 

állványzat 3 hétig ott állt és egy ember nem volt rajta. 

Szél Józsefné polgármester 

A villanyszerelést egész más ember csinálta, az az első dolog, amikor a tetőt csinálták, az nem kapott 

többet, ez egész biztos. A villanyszerelés egész más dolog. 

 

Tóth Péter velemi lakos 

Meg kell nézni mi van leírva a szerződésbe, mire szól a megbízatás, gondolom ezeket meg lehet nézni, ha 

nyilvános. Ezeket a szerződéseket, amiket különböző vállalkozókkal köt az önkormányzat, hol lehet 

megtekinteni? A hivatalba fel lehet menni és bárki megnézheti? 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Az önkormányzat és a vállalkozások közötti szerződés közérdekű adat. 

Tóth Péter velemi lakos 

És abba le van írva minden. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Össze vannak rakva ezek a szerződések. 

Tóth Péter velemi lakos 

Jó, köszönöm. Ugyanitt gondolom, majd meg lehet nézni majd a Gesztenyenap elszámolását? 

Németh Melinda kirendeltség-vezető 
Kőszegen a pénzügyi és gazdálkodási osztályon megtekinthető. 

Tóth Péter velemi lakos 

A Kút utcánál történt vízelvezetés. Tavaly megbíztak egy céget és idén meg visszavonták. 

Szél Józsefné polgármester 
Ügyvédnő felszólította, nem is válaszolt és megkértem, ő is azt mondta, hogy van erre van lehetőség, ha 

nem is válaszol, fel kellett mondanunk, mert egyszerűen nem teljesítette. 

Tóth Péter velemi lakos 

És kit bíztatok most meg vele? 

Szél Józsefné polgármester 
Egy másik céget. 
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Tóth Péter velemi lakos 

Ugyanazt a céget bíztátok meg vele. 

Szél Józsefné polgármester 
Nem ugyanazt a céget bíztuk meg. 

Tóth Péter velemi lakos 

Julika, ugyanaz a tulajdonosa mind a két cégnek. 

Szél Józsefné polgármester 
Az lehet, hogy ugyanaz a traktoros, vagy markolós, de semmi köze hozzá, az a cég egyszerűen nem jött. 

Tóth Péter velemi lakos 

Julika, ha ugyanaz a tulajdonosa mind a két cégnek, azt mondod, hogy semmi köze egyiknek a másiknak. 

Egyik cég nem csinálja meg, visszavonod a megbízását, és megbízod ugyanazt az embert egy másik cég 

nevében. Ő az ügyvezető, nem tudod ezt? Ugyanaz a telephelye. 

Szél Józsefné polgármester 
Lehet. Nem értem, hogy mire akarsz kilyukadni? 

Kalauz Balázs képviselő 

A válaszra. 

Tóth Péter velemi lakos 

Nem tudod, mire akarok kilyukadni?  

Szél Józsefné polgármester 
Ha nem csinálja meg, kénytelen vagyok egy másikat keresni. 

Tóth Péter velemi lakos 

De ugyanazt bíztad meg, azzal a munkával. Mi a garancia, hogy az most meg fogja csinálni? 

Szél Józsefné polgármester 
Nem ugyanazt a céget bíztuk meg ugyanazzal a munkával. Nem beszélve, hogy ez csak egy kis része a 

munkának, a vízelvezetés kimondottan. A másik szerződés sokkal nagyobb volt, mivel ennek van 

támogatási összege és fel kell használni ebben az évben.  

Tóth Péter velemi lakos 

A fiával igen, a másiknak meg baromfitenyésztés a fő tevékenysége. 

Szél Józsefné polgármester 
Én azt nem nyomozom, az biztos, hogy a műszaki ellenőrt bevontuk mindenbe, abba is hogy hogy 

csinálja, meg mennyiért csinálja meg. 

Tóth Péter velemi lakos 

Julika, nem kell magyarázkodni, én kérdeztem valamit, te válaszoltál, annyit, amennyit tudtál. 

Szél Józsefné polgármester 
Nem magyarázkodom. 
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Tóth Péter velemi lakos 

Szóba került a Kft. működése. Nagy pazarlás ezt mindenki tudja. Úgy néz ki, hogy a Kft. benyújt egy 

ajánlatot, ellenajánlat ugye nincsen, hogy ennyiért megcsinálja mondjuk a parkoltatását a 

Gesztenyenapoknak. De most 20%-al vagy akármennyivel többért, mint tavaly, testület azt mondja 

rendben van. Ennyit kifizetünk. Látta-e már 1 képviselő is vagy ki látta, mindenkitől kérdezem a Kft.-nek 

az elszámolását? A Kft. könyvelését, hogy milyen számlákat számol el a Kft. Látta- e már ezt valaki? Ki 

igazolja le a Kft. számláit. 

Szél Józsefné polgármester 

Mielőtt idejöttem megnéztem a tavalyi jegyzőkönyvet, ugyanez a kérdés akkor is elhangzott. 

Tóth Péter velemi lakos 

Nem is kaptam rá választ. 

Szél Józsefné polgármester 

És én akkor is mondtam, hogy a Kft. annyit dolgozik, amennyivel a testület megbízza és a Kft.-hez befolyt 

összeg nem valakinek a zsebébe vándorol, hanem az ott marad a Kft. számláján. Tavalytól nem kap senki 

fizetést, csak a könyvelési díj merül fel semmi más. 

 

Tóth Péter velemi lakos 

Ki igazolja le ezeket a számlákat? 

Szél Józsefné polgármester 

Nem számol el mást csak, amivel megbíztuk és most mondtam, hogy a könyvelési díj, ami havi 30 ezer 

semmi mást nem számol el a Kft. A mérleg nyilvános. 

Tóth Péter velemi lakos 

Ha a multicar üzemel, akkor nem értem miért kellet megbízni a hótolással egy külsős céget, ha a 

multicarunk üzemel és le van vizsgáztatva? Ez volt az egyik célja, hogy megvették a multicart annak idején. 

Szél Józsefné polgármester 

Nem csak hótolás miatt vettük és nagyon jól kihasználjuk a multicart és hótolásra a dombos utakon nem 

alkalmas szerintem. 

Tóth Péter velemi lakos 

És ezt most tudtátok meg? 

Szél Józsefné polgármester 

Hát nem most tudtuk meg, már pár évvel ezelőtt kiderült. Nagyon sok jó szolgálatot tett most az idéntől, 

úgyhogy be fogja hozni a pénzét, ha ez így megy tovább, a hótolástól függetlenül. 

Tóth Péter velemi lakos 

Annak idején a Simon Pistit nagyon sokat támadtátok, hogy alkalmanként 5.000 forintot vagy nem tudom 

mennyit számolt fel, hogy használta a traktorját, hogy mennyi pénzt vesz fel. 

Jagodics István velemi lakos 

Nekem nem érte meg. Az én részemre csak egy bukta volt. 

Szél Józsefné polgármester 

De most nagyon sok jó szolgálatot tesz ez biztos, megkönnyíti és meggyorsítja a munkájukat. Sokkal több 

fűnyírásuk van meg egyéb, nagyon jó, ha nem is erre a célra vettük. 
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Tóth Péter velemi lakos 

Még egy kérdésem lenne, szintén a Gesztenyenapokkal kapcsolatban. Kérték, mert kell egy parkoló és 

hogy az önkormányzat vegye bérbe, úgymond. 

Szél Józsefné polgármester 

Nem vettük bérbe, hanem igénybe vehettük volna, ha megszorulunk.  

Tóth Péter velemi lakos 

Ezért kértek ők 150.000 forintot, plusz 5 ezer a világításért, hogy abban is részt vesznek és megszavazott 

300.000 forintot a testület. 

Rába Ákos képviselő 
Nem 150.000 volt, hanem 250 ezer +50 ezer, mint előző évben. 

Szél Józsefné polgármester 

Kérelmet nyújtottak be szabályszerűen. Ők el is számolnak mindennel, meg kérelmezik, nem tudom, hogy 

most mire gondolsz, hogy adjuk nekik a pénzt csak úgy? 

 

Tóth Péter velemi lakos 

Jegyzőkönyvből idéznék. A Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be azzal kapcsolatban, 

hogy a Schulter-malommal szemben lévő Camping terület az Egyesület kezelésében áll. Az ingatlan 

tulajdonosával történt megállapodás értelmében a terület rendben tartása fejében. A Velemi 

Gesztenyenapok alkalmával parkoltatásra használhatják, amennyiben megállapodást kötnék velük 50.000 

forint plusz 50.000 forint világítás összegben. Ezt mondom. A világítást 50.000 forintért igénybe szoktuk 

venni, most is vegyük igénybe. Én azt mondom ez támogatásként kezeljük-e? Kérdés, hozzászólás nem 

hangzott el. Meghozta a következő határozatot, hogy a Velemi Gesztenyenapok lebonyolításában való 

részvételhez a Velemi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 300.000,- Ft vissza nem térintendő támogatást 

biztosít. 

Szél Józsefné polgármester 

Lehet, hogy elírta a Melinda, azért ne végeztessük ki mindjárt. Felhívod a Melindát és megkérdezed, hogy 

itt valami nem stimmel, akkor nézzen utána. Én nem vettem észre, hogy ez van a jegyzőkönyvben, 

bocsánat, pedig végig szoktam olvasni, véletlen elírás történt, de a határozatban jól szerepel és az előző 

évben is ugyanennyit fizettünk. 

 

Kalauz Balázs képviselő 

Egy kérdésem lenne még. Ha ennyire és valóban jól kihasználjuk a Multicart ebben a két évben. Akkor az 

első két évben miért nem volt kihasználva? Mert én tudom a választ, mert a Kft-nek volt fenntartva. Az 

első két évben miért nem használtuk ki? 500 métert nem ment. 

Szél Józsefné polgármester 

Az első időkben meg sem volt a műszakija sajnos. A nehézségeket ne hozd megint elő. Igen, két évig. Újra 

kellett terveztetni, meg egyéb. 

Kalauz Balázs képviselő 

Ezekre a kérdésekre majd mindenki magában megteszi a választ. A rokonság biztosan azt mondja, hogy 

tökéletes vagy, meg a Zoli. 
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Szél Józsefné polgármester 

Én nem várom el senkitől, hogy engem tökéletesnek gondoljon. 

Kalauz Balázs képviselő 

Ha minden évben 8 millió forintot meghozott a gesztenyepénz, akkor hol van a pénz? Mi lett belőle? 

Szél Józsefné polgármester 

Te kérdezed, meg szavazod a költségvetést minden évben.  

Kalauz Balázs képviselő 

Ebbe tévedsz, nézd meg a jegyzőkönyvet. 32 millió forint hova lett? Elment ide 200.000, elment oda 

500.000 stb. Nem veszitek észre, csak ez így van. Mennyi járdát építettetek belőle? 

Szél Józsefné polgármester 

Van még valakinek kérdése? 

 

Savanyó András velemi lakos  
Én őszintén sajnálom, remélem, hogy Balázs nem gondolta komolyan, hogy lemond. Én megmondom 

őszintén, hogy nem titkolom, én Balázsa, Ákosra és Zolira szavaztam, Julika nénire nem. Ez a Kft. sajnos 

egy fekete lyuk számomra is, mert nem látom, hogy hova megy a pénz, mit csinál a Kft., de ahogy tavaly 

előtt sem kaptam rá választ, idén sem várok rá választ, mert olyan, mintha egy fekete lyukba 

beszélnék,pont mintha a Kft.-ről beszélünk. Sajnos azt sem látom, mire megy el a pénz, ami a 

Gesztenyenapból befolyik? Ugyanis, jobb is, hogy nincs itt a Kern István, mert azt mondaná, hogy a híd 

befülledt bükkfából készült, a hidat, az elmúlt években nagyon sokszor kérdeztem, nekem a szívem 

csücske az a sétány, a híddal nem történt semmi. Nem gondolom, hogy egy több tízmilliós beruházást nem 

lehetne megcsinálni. A híd ott rohad el. Én Gesztenyenapok előtt voltam annyira gondolkodó, hogy 

húztam rá szalagot, teljesen mindegy, de nem csinálnak vele semmit, mert senkinek nem jut eszébe, hogy 

valaki ott esetleg beleesik, összetörik.  

 

Szél Józsefné polgármester 

Számtalanszor húztunk rá szalagot, tettünk lécet.  

Savanyó András velemi lakos  
Lehet, hogy többször fel kéne menni, akkor esetleg. 

Szél Józsefné polgármester 

Ne mondjon ilyet, mert a két falugondnok minden nap végigjárja a falut és szólnak is, és meg is csinálják.  

Savanyó András velemi lakos  
Azért van sokszor kint a szemét, ami hétvégén kikerül az Avar szállóhoz. 

Szél Józsefné polgármester 

Az üdülőtulajdonosok szemetét szedik, a Milleniumi emlékparkban. 

Savanyó András velemi lakos  
Az enyémet ugye? 

Szél Józsefné polgármester 

Nem az Önét, de feltehetően nem a Velem alsó végről viszik oda fel a szemetet. 
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Savanyó András velemi lakos  
Jó, ez az én hibám biztos én tehetek róla, sajnálom, hogy vannak üdülőtulajdonosok Velemben. 

Szél Józsefné polgármester 

De valaki odaviszi. 

Savanyó András velemi lakos  
Azért azt tegyük hozzá, hogy az a szemét nem mindig tűnik el onnan hétfő reggel, mert sétálok minden 

áldott reggel, látom minden reggel és ott van. Azt is meg tudom mondani, hogy ki rakja oda a szemetet, az 

más, hogy senkit nem fog érdekelni. 

Szél Józsefné polgármester 

De érdekelne bennünket. 

Savanyó András velemi lakos  
Julika néni, én vagyok az, aki elmegy reggel sétálni és összeszedem körbe a szemetet, akár a sétányon, akár 

az Avar szálló környékén, akár felfelé a sétányon. Meg lehet nézni én a deltáig megyek minden reggel a 

kutyával, én a deltáig összeszedem minden reggel a szemetet, főleg, ami hétvégén ott van, az energiaitalos 

doboz, a cigis doboz és a sparos kis papírzacskót összeszedem. A Zoli is tudja, mert beszéltünk már erről. 

Ahogy szóltam annak idején is Balogh Tominak, de dobja már a patakpartra a sörös dobozt, beszéltem, 

most is van ott. Erről ennyit. Sajnálom, hogy a híd nem készül el továbbra is. 

Szél Józsefné polgármester 

Elkészül, a Zoli le akarta deszkázni, de miután alatta is korhadt, én mondtam neki, nehogy ledeszkázza, 

előbb nézessük meg szakemberrel, nehogy utána szakadjon le az a deszka is. Helyre fogjuk állítani, ez 

biztos. 

Savanyó András velemi lakos  
Még egyszer elmondom, sajnálom Balázsnak a lemondását, én nem fogok személy szerint örülni, nem 

tudom ki lesz a következő képviselő, remélem nem egy újabb bólogató kutya fog odaülni. Most is van 

olyan képviselő, ami mindenre rábólint. Én személy szerint örülnék annak, ha a Gesztenyenap bevételéből 

valamit látnék is a faluban, hogy történik valami. A Boróka villáról, már 4 éve is elmondták, hogy 

hamarosan elkészül. Köszönöm szépen. 

Kern István velemi lakos 
A Szent-Vid mellett kitörtek a bükkfák. A Szent-Vid templom bejáratáig elvitte az erdészet, de ami megy le 

kerékpárút le a faluba, a földút, ott pedig otthagyták a bükkfákat, azt mondták ott az emberek, meg az 

igazgató úr is, hogy nem lehet elvinni, mert ott kell hagyni. Vannak ott több tonnás fák az út közepén és az 

még semmi, ott járnak a biciklis turisták és most már lejárnak a Szent-Vidi bucsui lépcsőkön, vannak, akik 

le sem szállnak. A természetvédők, akik beszélik, hogy legalább vágják el a fákat és nyomják le oldalt, hogy 

legyen 2 méteres hely, a fák már be vannak fülledve. Életveszély. 

 

Szél Józsefné polgármester 

Mondtad már nekem, de nehéz, mert nem a miénk. Én most csak két dolgot mondok, először is az én 

jutalékomról, a 4 éve végzett munkámért kaptam. Ez nem titok, mindenkinek elmondom, de még 

hozzátettek egy csomó pénzt. Nyolcszáz valahány ezer volt bruttó, és hatszáz valahány ezret kaptam, 

aminek nagyon örültem. 4 éve végzem az előkészítő munkát, nyugodtan mondhatom a területkijelölést 

például, amit nem is nagyon tud egy csapat végezni, és ami hónapokig tartó munka. Nem tudom, hogy 

hány órát tart, de most a 4. éven javasolta a jegyző úr a jutalmazásomat, mivel a törvény módot ad rá. Ha 

olyan tevékenységet végez a polgármester, amiből anyagi haszon származik, akkor lehet bizonyos havi 
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illetményt adni. Az én illetményem 110.000 forint költségtérítéssel együtt havonta, tavaly január óta. Előtte 

60.000 forint volt. Ebből a 110.000 forintból sem marad meg sok, de ez az én dolgom, mert nekem se 

önkormányzati telefonom nincs, se kocsim, meg egyéb, csak ezt akartam Önöknek mondani. Én úgy 

éreztem, hogy nagyon rossz órabér jönne ki, ha azt én számolnám, összeírtam volna. Úgyhogy én örültem 

neki és köszönettel elfogadtam és nem röstellem, hogy elfogadtam a hatszáz valahány ezer forintot. A Zoli 

is megszolgálta. Én ezért a 110.000 forintért nem akarok magyarázkodni, de heti 40 óra nem elég ehhez a 

munkavégzéshez. Szombat, vasárnap meg hét közben, szinte egész éven át, nem beszélve a Gesztenyenap 

környékéről. Elfogadtam, örültem neki, mert úgy éreztem, hogy megszolgáltam. Az a pénz, ami bejött, és 

ami évek óta bejön, az 8 millió forint, az az idei vagy a tavalyi is, az nem ment el csak úgy, ebbe, vagy abba 

a zsebbe. Mindannyian felmehetnek a hivatalba. A költségvetések pedig fent vannak minden évben a 

honlapon, meg lehet tekinteni, vagy ha valaki magyarázatot kér, meg lehet kérdezni a kőszegi pénzügyet, 

vagy a Melindát is. Ez nem úgy van, hogy az a pénz elmegy ide vagy oda és valaki elviszi haza.  

Szintén nem a Stirling Villából befolyt pénz, mert azt meg csak arra a célra lehet fordítani, amire 

beszedtük, mivel nem üzleti célú szálláshely értékesítés. Magának annak az épületnek, nem a fejlesztésére, 

de a karbantartására, üzemeltetésre lehet felhasználni. A költség persze később nem lesz ilyen sok. Ha 

elhúztak egy ágyat, szikrázott mögötte a konnektor. Nem sorolom az elhanyagolt épület problémáit, mire 

azt a 15 pontot a katasztrófavédőknek teljesítettünk sok mindent meg kellett javítani. Nem tudom hány 

féle tanúsítvány kellett, ez ott van kirakva a Stirling Villában, megnézheti mindenki. Tehát ez nem úgy van, 

hogy a pénz bejött az ablakon és valaki elteszi azt. 

Kalauz Balázs képviselő 

Elnézést, de már a válaszod is hamis. Azt mondtad, hogy elfogadtad, te nem elfogadtad, hanem 

megszavaztad magadnak a jutalmat.  

Szél Józsefné polgármester 

Érintettséget jelentettem be. 

Kalauz Balázs képviselő 

Ezt úgy illik csinálni, hogy kivonulok a szavazásról, mert engem érint és szavazzák meg a többi képviselő-

testület. A másik pedig az, hogy ha 60.000 vagy 100.000 forintot megszavazol magadnak nem csapja ki a 

biztosítékot, de ekkora összeget, amikor ilyen állapotban van a falu lakossága pénzügyileg? Neked tudom, 

hogy nem számít, de másoknak hidd el, számít.  

Szél Józsefné polgármester 

Az, hogy mi most ennyi települési támogatást nyújtunk, annak én nagyon örülök, bárkinek, aki jogosult rá. 

Meg a kolleganők a hivatalban, tanúsíthatja a lakosság, hogy bárkinek segítenek.  

Kalauz Balázs képviselő 

40.000-50.000 forintig és nem 800.000 forintig. Ennyit akartam mondani, ez csapta ki a biztosítékot, a 

mérték meg a hozzáállás. Mindenki magában eldönti és a jövő évi szavazásnál, polgármester választásnál 

ezen gondolkoznak, hogyha igazad van, akkor jövőre már felvehetsz egymillió-kilencet is, téged fognak 

megszavazni. 

Rába Ákos képviselő 
Azt elmondanám, hogy biztosan vannak a testületben, akik könnyen tudnak változtatni a 

munkarendjükön, én speciel nem. Tudom, hogy a Melindával erről beszéltünk, szerencsétlen helyzet volt 

és az anyagot későn tudta kiküldeni, másnap reggel. Azt viszont hozzá szeretném tenni, hogy mikor 

elkezdtünk, mint testület dolgozni, akkor előtte a 99%-án az üléseken megbeszéltük előre, hogy kinek 

mikor jó az időpont, ez manapság nincs így. 

Reményi István velemi lakos 
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Kicsit érintett lettem a beszámolóban, mert nem akarom én azt mondani, hogy hazugság, amit a Balázs 

feszegetett. Őszintén kellene beszélni. 2012-ben állítottam be az új berendezést, amikor megbeszéltük még 

a régi önkormányzattal, hogy mennyi legyen a bérleti díj. Kérem szépen, a mai napig még mindig azt 

fizetem az egymilliót. Én akkor megajánlottam, illetve 600 forinttal ajánlottam akkor, megegyeztünk 750-

re, nem ti ajánlottátok meg. Azért mondom, őszintén kell beszélni. 

Szél Józsefné polgármester 

Te nem írtad alá a szerződésmódosítást és az ennyiről szólt. 

Reményi István velemi lakos 

A szerződésmódosítás előtt már megvolt. Az önkormányzat kiküldte nekem is a határozatot, amit 

megszavazott a testület és ez 2012-ben szólt, most 2018-at írunk. Ez hazugság, amit te mondasz, mert a 

bíróság azt ítélte meg, amit én ajánlottam, nem amit te, mert te azt mondta, ti azt ajánlottátok meg. 

Félreértés ne legyen, mert akkor másképp tájékoztatjuk a tagságot. 

Szél Józsefné polgármester 

Nem igaz. Mondjuk úgy, hogy készült egy szerződésmódosítás 750.000 forintról, hogy kinek a javaslatára, 

most az mindegy, de nem írtad alá. 

Reményi István velemi lakos 

Én az 5. pontot nem írtam alá.  

Szél Józsefné polgármester 

Ezt hagyjuk, mert már 10 éve megy veled a huzavona. 

Reményi István velemi lakos 

Igen, meg még fog is menni, egészen addig, amíg rendben nem lesznek a dolgok. Azért vagyunk itt, mert ti 

nem rendeztétek az ügyet velem úgy, ahogy azt illett volna, vagy kellett volna. 

Szél Józsefné polgármester 

Inkább arról beszéljünk, hogy miért bűzlik úgy a szeszfőzde körül.  

Reményi István velemi lakos 

Mert a cefrének ilyen az illata. 

Szél Józsefné polgármester 

Van még valakinek kérdése? 

Tóth Péter velemi lakos 

Az egyik kérdésemre nem kaptam választ. A Kft-vel kacsolatos könyvelés. Mikor tekinthető meg? 

Szél Józsefné polgármester 

Most mondtam, hogy nyilvános adat a kft mérlege. 

Tóth Péter velemi lakos 

Tehát akkor tiszta a kép, ha lehet látni, hogy a Kft.-ben milyen költségek merülte fel, azok a költségek 

jogosak vagy nem jogosak. Azokat a költségeket, amiket elszámol egy cég, valakinek le kell igazolni, nem 

csak a vezetőjének. 

Szél Józsefné polgármester 

Majd megkérdezem, hogy mibe nézhetsz bele, meg hol, nálam nincs otthon a könyvelése. 
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Tóth Péter velemi lakos 

Üzleti titok nem nagyon lehet a Kft. működésénél. 

Szél Józsefné polgármester 

Akkor járj utána, te úgyis mindennek olyan jól utána tudsz járni, tudod hogy hol lehet megnézni. 

Kalauz Balázs képviselő 

Nem neked kéne tudnod? Te vagy mindenért a felelős, te vagy a polgármester. 

Szél Józsefné polgármester 

Én tudom, hogy mi van benne. 

Kalauz Balázs képviselő 

Akkor miért nem mondod meg? 

Szél Józsefné polgármester 

Most mondtam. A könyvelési költség. 

Tóth Péter velemi lakos 

Bíró László azt mondta, hogy évente fél millió forint plusszal kell zárni a Kft.-nek. Ő kiszámolta, senki 

nem látta a kalkulációt, ő kiszámolta. Ahhoz képest elment a 4 millió meg egy csomó bevétele az 

önkormányzatnak. A másik kérdésem, szintén az utolsó jegyzőkönyvben olvastam a 844 hrsz-ú telket 

felbecsülteti az önkormányzat. Mi a terv azzal a telekkel.  

Szél Józsefné polgármester 

A tervet láthattad a rendezési tervben, hogy majdnem a fele útnak van jelölve. Ha lejegyeztetjük útnak, ami 

meg van tervezve, akkor a terület fele út lesz. 

Tóth Péter velemi lakos 

Meg akarjátok venni azt a területet? 

Szél Józsefné polgármester 

Nem akarjuk. 

Tóth Péter velemi lakos 

Akkor miért kell felbecsültetni? 

Szél Józsefné polgármester 

Más is ajánlott már fel nekünk telket és mivel a fele út lesz majd, meg lehet vizsgálni a lehetőséget, hogy 

megvesszük-e. 

Tóth Péter velemi lakos 

Miért becsülteted fel, ha nem akarod megenni? A majdra nem lehet alapozni, ez nem tervszerűség. 

Szél Józsefné polgármester 

Mást is meg kell terveztetni, sajnos utána lehet bejegyeztetni útnak. 

Tóth Péter velemi lakos 

Mikor lesz ott út? Nem így működik azért. 

Szél Józsefné polgármester 

Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen. 
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