
1 

 

Szám: V/50-17/2019.                       Készült: 2 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. november 26-án 17,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 

 

Az ülés helye:  Kultúrotthon 
   Velem, Rákóczi u. 18. 
 

Jelen vannak:  Bakos László    polgármester 
   Szabó Zoltán   alpolgármester 
   Molnár Adrienn   képviselő 
   Pálffy György Csaba  képviselő 
    
          (4 fő)  

Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Dr. Zalán Gábor   jegyző 
   Cserkutiné Stipsics Edina  pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
   Németh Melinda   kirendeltség-vezető 
   Molnár Emma    igazgatási ügyintéző 

    
          (4 fő)   

 

Meghívott:   Bodorkós Balázs  Kőszegi Rendőrkapitányság körzeti megbízott 
 

          (1 fő) 

         

Lakossági érdeklődő:  50 fő 

 

 

I. 

 

NAPIREND ELŐTT 

 

Bakos László polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi 
és gazdálkodási osztályvezetőt, kirendeltség dolgozóit, a képviselő-testületi tagokat és a megjelent velemi 
érdeklődőket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.   

Az ülést megnyitja.   
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Bakos László 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   
    Előterjesztő: Bakos László polgármester  

 
2. Közérdekű kérdések és javaslatok  

  

II. 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 

1. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének munkájáról   
    Előterjesztő: Bakos László polgármester  

 
2. Közérdekű kérdések és javaslatok  

Hozzászólások: 

Bakos László polgármester 
Az első napirendi pontot szeretném felcserélni azzal, hogy meghívtam a Kőszegi Rendőrkapitányságról 
Stubán Tamás rendőrezredes urat, aki Bodorkós Balázs zászlós urat kérte fel, hogy tegye tiszteletét 
helyette. Én megkérném őt, hogy tájékoztasson bennünket pár szóban a közbiztonságról, egyéb dolgokról 
és ezennel átadnám a szót. 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit, Bodorkós Balázs vagyok, de a legtöbben ismernek. Öt éve 
vagyok már itt körzeti megbízott és köszönöm a megtiszteltetést, hogy meghívtak. Köszöntöm az új 
Képviselő-testületet és remélem, hogy tudunk ugyanolyan jól továbbra is együtt dolgozni. Ha bárkinek, 
bármilyen gondja van, telefonon bármikor elérnek. A telefonszámomat meg tudom adni, de hívhatják 
nyugodtan a Sztanik Krisztiánt is, akit talán még jobban ismernek, mert már régebb óta van itt. Velem 
településen jó a közbiztonság, sajnos viszont azt elmondanám, hogy három héttel ezelőtt Bozsokon 
történt egy besurranás. Mint ahogy látom sok az idősebb a jelenlévők között és annyi lenne a kérésem, 
hogy ne hagyjanak nyitott kapukat, mert már sajnos nem az a világ van. Zárják az ingatlanjaikat, idegeneket 
ne engedjenek be, mert általában a besurranó tolvajok így jutnak be. Velemben három év alatt nem volt 
betörés, Bozsokon is az az egy, többről nem tudunk. Ha bármilyen gondjuk van hívjanak nyugodtan és 
most is szívesen válaszolok a kérdéseikre. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Jó lenne, ha sebességmérésre is sor kerülne a faluban. 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Az a probléma, hogy a Kőszegi Rendőrkapitányságnak nincs traffipaxa. Mi jelezni tudjuk, továbbítani a 
Szombathelyi Rendőrkapitányság felé. 
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Velemi üdülőtulajdonos 
A felső buszmegállóban kellene megoldás arra, hogy a buszok meg tudjanak fordulni. Rendszeresen ott 
parkolnak kocsival. 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Teljes mértékben igaza van. Tudom, hogy a turisták ott állnak parkolnak, meg is vannak büntetve, hiszen 
kint van a tábla is. Amint mi innen elmegyünk, sajnos újra előfordul. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
A Petőfi Sándor utcában kiraktuk augusztus elsejétől a 10 tonnás súlykorlátozó táblát. Néha a 
tudomásomra jut, hogy mégis használják és lejönnek a kamionok. 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Én nem találkoztam velük, de természetesen jelezzétek felénk. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Ha látom, hogy valaki hozza le a fát 20 tonnával, de a kamion elment, akkor elég, ha felírom a 
rendszámot? 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Ha felírod a rendszámot, én tovább tudom telefonálni a kollégáknak. És 10 percen belül bárki itt van, azt 
úgyis tudod. 
 
Velemi üdülőtulajdonos 
Elmondaná a telefonszámát? Legyen kedves. 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Természetesen: 0620/294-1820. Elmondom a Sztanik Krisztiánét is: 0620/924-0222. Bármelyikünket 
hívhatják. 
 
Bakos László polgármester 
Ha nincs több kérdés, akkor szeretném megköszönni, hogy tiszteletét tette a Kőszegi Rendőrkapitányság 
részéről a körzeti megbízottunk. Ne raboljuk tovább az idejét, mert biztosan sok teendője van. De 
természetesen szívesen marasztaljuk, ha szeretne maradni. Még KMB-s iroda kellene az öt falunak. 
Egyelőre nincs lehetőség, mert Kőszegszerdahelyen el lett adva a KMB-s iroda és erre megoldást és 
lehetőséget kellene találni. Rajta vagyunk, elhangzott a kőszegi megbeszélésen is a Kőszegi 
Rendőrkapitányságon. Meg látjuk, hogy mit tudunk összehozni, jelen esetben nincs rá megoldás. Egy 
olyan helyiség kell, amely vasráccsal van ellátva és a többit a Rendőrkapitányság a saját költségéből állja; 
internet, stb., ami szükséges a munkájukhoz. Bízunk benne, hogy lesz valamilyen megoldás, mert a 
kistérségben kellene egy iroda, ahol ügyfélszolgálatot tudnak biztosítani. 
 
Bodorkós Balázs körzeti megbízott 
Köszönöm szépen én is a meghívást. 
 
Bakos László polgármester 
Folytatnám a beszámolót az Önkormányzatnak az eddigi tevékenységéről. Tegnap volt egy hónapja, hogy 
sikeresen átvettem az Önkormányzatnak a dolgait. Nem volt egyszerű, mondhatom azt is, hogy mint akit a 
mély vízbe bele dobtak. Ismerkednem nagyon sok mindennel. Rengeteg meghívásnak tettem eleget az 1 
hónapban, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől kezdve a Róm. Kat. Plébániáig, a Kőszegi 
Rendőrkapitányságon, a Vas Megyei Önkormányzatnál, a Minisztériumban, stb. Nagyon sok embert 
meghallgattam, természetesen vannak olyan ügyek, amiket megörököltem. Valamiben már sikerült lépni, 
valamit lezártunk sikeresen. Van bőven tennivaló. Kiemelnék egy pár dolgot. A Stirling beruházás az 
kócos ügy, két éves dologról beszélünk, és most hirtelen van két hónapon arra, hogy olyan dolgot létre 
tudjunk hozni, hogy a pályázati pénz ne vesszen el. Folyamatos tárgyalás van. A birtokháborítástól kezdve 
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vannak egyéb dolgok is, ez már a múlté. Minden erőmmel azon vagyok, hogy ez megvalósuljon. Hétfőn is 
erről fogunk tárgyalni és bízom benne, hogy létre tudjuk hozni. A Minisztériumból megkérünk egy újabb 
hosszabbítást, mert már másodjára jár le. Akkor ezt jövőre meg tudnánk valósítani. A községnek is egy 
nagyon jó, turisztikai szempontból megvalósítható lenne. Nagyon sok minden van itt. 
A Koronaőrző hely, szintén egy birtokvédelmi eljárás volt. A bejáráson ígéretet tettem, hogy december 31-
ig betemessük a Koronaőrző helyet. Mindenki tudja, hogy van ott egy hatalmas nagy gödör, kráter. Egy 
három-négy éves dolog, amikor ki lett ásva. Meg is kaptam a jegyzőkönyvet és most azon vagyok, hogy 
megszűntessük, azt a hatalmas, balesetveszélyes gödröt, amiben van minden. De nem egy egyszerű dolog. 
Egyszerűbbnek gondoltam az önkormányzati életet, mint az üzleti életben, hogy az ember letárgyal 
dolgokat, megegyezést köt hivatalosan, számla és stb., itt viszont nem olyan egyszerű. Három árajánlatot 
kell bekérni, és aki a legolcsóbb, az végezheti el a munkát. Két hete már körülbelül, hogy ezt hajkurászom. 
Tízszer annyi energiámba kerül, hisz nem Vas megyei voltam. Már az vagyok, de míg valamit kiderítek és 
utána járok dolgoknak, legyen az bármilyen szakember. Most már úgy néz ki, hogy ígéret van. Hajtom azt, 
hogy megkapja az Önkormányzat az árajánlatot.  
A költségvetés, amikor én átvettem, október 25-én, de erről majd szeretném felkérni Cserkutiné Stipsics 
Edina, Pénzügyi Osztályvezető hölgyet, akit többen személyesen is ismernek. Ő el fogja mondani, vannak 
itt nagy számok törvénye, de abból nem lehet elkölteni. Amikor én átvettem, az 1.911.313 Ft volt, amiből 
tudunk gazdálkodni. A többihez nem nyúlhatunk, mert az TOP-os pályázat, egyéb dolgok. Ha sikerül 
megvalósítani és nem veszíti el a község. Egy picit itt megállnék és felkérném az Osztályvezető hölgyet, 
hogy erről egy pici tájékoztatást mondjon a község lakosságának. 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Lakosság! Egy annyi 
pontosítást,hogy tisztában legyünk a helyzettel. Tehát a Polgármester Úr az önkormányzati átadást, pénzt 
180.321.580 Ft-tal vette át. A Polgármester Úr az 1.911.313 Ft-os összeget arra értette, ami ténylegesen az 
egyéb kiadásokra költhető az Önkormányzatnak itt év vége felé. Két nagy pályázata van az 
Önkormányzatnak a Kőszeghegyaljai csapadékvíz elvezetési rendszer, amire akkor kaptak támogatást 
illetve a Barangolás pályázat, a Stirling villa felújítására kapott pénz. S van még egy identitás projekt, amire 
a közeljövőben ádventi rendezvény is például ennek keretében kerül megrendezésre. S még egy-két olyan 
összeg is volt az Önkormányzatnak, ami 2018-ban elnyert vis maior támogatás, amihez az önerőt 
biztosítani kellett, hiszen ennek az elszámolása jövő év végéig történik meg. Kapott kiegészítő támogatást 
az önkormányzat a gyermekétkeztetés bértámogatásához, miután itt gyermekétkeztetési feladat egyedül az 
óvodában van és foglalkoztatás erre külön nincs. Az állam pedig egységesen osztotta le a pénzeket, ezért 
várhatóan ezt vissza fogják kérni az Önkormányzattól. Ezért ezzel az összeggel sem lehet szabadon 
gazdálkodni. Aztán a közfoglalkoztatási programhoz kapott támogatás, azon a napon, amikor az átadás 
volt 349.552 Ft volt, ez szintén célzottan a közfoglalkoztatási dolgozók bérére és járulékára kapta az 
Önkormányzat. Tehát csak ez erre fordítható.  Összességében, amit a Polgármester úr elmondott, nagyon 
kevés pénznek tűnik, de itt olyan feladatokra rendelkezésre állnak az összegek, amelyek a falu életében 
kellenek. Egyéb olyan szerződése az Önkormányzatnak, amire nagyobb összeget ki kell fizetnie, nincsen. 
A kötelező közműkiadásaira illetve az Önkormányzat kötelező feladatellátására ez a pénz év végéig elég. A 
jövő évi költségvetésbe sajnos hiányozni fognak pénzeink, de ennek is több oka van. Például az idei 
Gesztenyenapok, amiről majd az Alpolgármester úr fog egy tájékoztatást adni. Ez szerintem az 
Önkormányzat hibáján kívüli, hogy ez így alakul. Természetesen még nem tudjuk a jövő évi számokat, az 
állami normatívából pontosan mennyit kapunk. A tavalyi évi számokkal kell számolni. Valószínűleg jövőre 
újra emelkedik a minimálbér és annak ugye a járulékvonzata mind az Önkormányzatot terheli, hiszen 
vannak dolgozói, közalkalmazottjai, a Polgármester Úr bére is kötelező kiadás, az Alpolgármester Úr és a 
Képviselő-testület bére már nem kötelező kiadás, de természetesen az is meg lett állapítva. Ezek mind az 
Önkormányzat költségvetését fogják terhelni. Közműszámlák is emelkednek. Nagy dolgokról sajnos nem 
álmodhat jövőre az Önkormányzat, de hitele nincs. Egyensúlyban van a pénzügyi helyzete. Ha kevés 
pénzzel is, de én úgy gondolom, hogy nem volt rossz gazdálkodás eddig sem és bízom abban, hogy ez a 
pénz jövőre is elég lesz. Köszönöm szépen. 
 
Bakos László polgármester 
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtam. Az 1.911.313 Ft-ot arra gondoltam, amiből ugye tudunk 
gazdálkodni. A többi a nagy számok törvénye, 180 millió, de hogyha ezt nem sikerül elérni, hogy ezt meg 
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tudjuk, vagy meg tudjam valósítani a megyével és a minisztériummal karöltve, akkor ezt vissza fogják 
venni. És ami eddig el lett költve tervezésre, stb. azt viszont valakinek ki kell fizetni és azt én nem 
szeretném és mi nem is tudjuk, hiszen kis költségvetéssel rendelkezünk. Ez nem kevés pénz, 7.500.000 Ft, 
ami eddig el lett költve belőle, nagyságrendileg mondom.  A Gesztenyenapokról nem tudom, hogy a Zoli 
szeretne –e hozzászólni. Én annyit szeretnék, hogy én is megkaptam a bevétel-kiadási részét. Valójában jó, 
ha nullás, de amit az Edina elmondott az úgy fedi a valóságot. A jövőre tekintettel nagyon át fogjuk 
gondolni, hogy milyen módon lesz szervezve, megtartva a Gesztenyenapok. Bevételi oldal, azt mindig az 
időjárási és egyéb dolgok határozzák meg. Igazából az előző vezetés úgy állította ezt be, hogy az előző 
évekhez képest, aztán most nem úgy sikerült. A költségek ugyanúgy meg voltak, aztán az időjárás 
befolyásolási tényezők voltak. Nem tudom, hogy én erről többet nem szeretnék mondani, ez a múlté. Zoli 
szeretnél –e mondani valamit? Megerősíteni? 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Lényegében az összegeket el tudjuk mondani. Jegybevételből volt 10.500.000,- forintunk. Közterület-
foglalásból, ami az árusoknak lett kiadva az 8.763.000 Ft. Tehát az összes bevétel 19.222.000 Ft volt. De 
ezzel szemben volt ugye kiadás, ami 19.181.000 Ft. 
 
Velemi lakosok 
Mire? Mire ment el? 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Ebből tiszta eredmény 40.000 Ft jött ki, a falu lakossága profitált valamit, hogy meg lett szervezve ez a 
rendezvény. Ránk szervezték a Cáki Gesztenyeünnepet, nem volt jó idő és Szombathelyen is volt 
rendezvény. Soha nem volt még ilyen korán a Gesztenyenap, sajnos nem volt más időpont a választások 
miatt.  
 
Velemi lakosok 
Mik voltak a kiadások?  
 
Szabó Zoltán képviselő 
A kiadásokat mondom, csak a nagyobbakat. Engem lehet, hogy jobban zavar, hogy így alakult mint 
másokat. Azért próbáltam benne részt venni, nem egyszerű. Amikor a parkolóban lent vagyok még reggel 
9 órakor szombaton és azt sem tudom, hogy az első kocsit hova fogom lerakni, az nem olyan egyszerű. Ez 
az alapja az egésznek, hogy a parkoltatást meg tudjuk oldani. Az elmúlt hat Gesztenyeünnepből ez volt a 
második, ami szerintem nullára jött ki vagy közel így. A 2015-ös évi sem sikerült, mert azt is elmosta az 
eső, a vihar. Tehát az elmúlt négy Gesztenyeünnep sikeres volt. Most az hogy az idei így alakult, annak 
nagyon sok összetevője volt. Tehát mondanám a kiadásokat, dologi kiadások: 15.786.000 Ft.  
 
Bakos László polgármester 
Kérnék mindenkit, hogy a szabályzatot tartsuk be, a bekiabálásból senki sem ért. A közmeghallgatáson 5 
perc beszédet kaphat bárki és 1 perc újra felszólalás lehet. Én bárkinek megadom a szót, a Zoli elmondja, 
így tudunk haladni. Köszönöm szépen. 
 
 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Személyi jellegű kifizetések: 736.000 Ft, reprezentációs kiadások: 470.000 Ft, dologi kiadások: 15.786.000 
Ft, átadott műszaki támogatás: 950.000 Ft, beruházási kiadások: 76.000 Ft. Most van egy jogvédői díj, az 
körülbelül 300.000 Ft, Rendőrség támogatása: 200.000 Ft, Országos Mentőszolgálat: 328.000 Ft, a 
Vöröskeresztnek: 50.000 Ft-ot utalunk, az E.On-nak 41.000 Ft az áramhasználatért, repi utáni járulék: 
179.000 Ft és megbízási díj utáni járulék 62.000 Ft. Így jön ki egy tiszta eredmény, ami 40.844 Ft. 
Valószínű, hogy meg kell tartani mindig a Gesztenyeünnepet, mert ugye tavaly 8.500.000 Ft tiszta 
nyereségünk volt belőle. És az a pénz fedezetet nyújtott, hogy az ideit meg tudjuk rendezni. Na most ez a 
8,5 millió forint ugye hiányozni fog. Lehet, hogy nem kell 1.500.000 Ft-os fellépő, nem kell végighúzni a 
falut árammal, nem tudom.  
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Bakos László polgármester 
Ezt mindenféleképpen át kell gondolni a jövőben, hogy milyen módon lesz megszervezve. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Egy bevételi oldal az arra volt tervezve, hogy 16-17.000 ember eljöjjön. És ez 12.000 fő látogató volt. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Julika 14.000 főt nyilatkozott. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Nem volt annyi. 
 
Molnár Adrienn képviselő 
Ez egy átlagos szám, a családos belépőjegyből visszaosztották. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Tehát a jegybevételt elosztotta, de nem volt 12.000 főnél több. 
 
Bakos László polgármester 
Pontosan tudjuk egyébként, megvan a táskámban, 12.400 körül, de nem volt 14.000. Jó lett volna, de 
sajnos nem. Ezt lehetne vitatni és reméljük, hogy több számla nem jön. Ezzel kapcsolatban van –e még 
valakinek kérdése? 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Nekem igen. Hány percem van, 5? Szó van itt a felelős gazdálkodásról. Én ezt erősen megkérdőjelezem. 
Hogyan lehet felelősen gazdálkodni úgy, hogy előre felveszek jutalmat majdani bevételre? Tartottam a 
költségvetésben meghatározott számokat. Az Önkormányzat az elmúlt öt évben háromszor kapott olyan 
pénzt, ami soha többé nem fog jönni. Kétszer jött, ha jól tudom, olyan 5-6.000.000 Ft, mivel nem volt 
korábban tartozása az Önkormányzatnak.  
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
6.500.000 Ft adósságkonszolidáció. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Igen, egyszer volt két éve kb.11 millió forint, ami az Internetről jött be. Ezek olyan pénzek, amik nem 
megismételhetők. Én a felelős gazdálkodást itt keresem, hogyan van? Most betemetjük a gödröt. Nem 
tudom, hogy elkészültek –e a tervek? Hogy mi készül majd ott? Nem tudom, hogy mennyibe került a 
gödör kiásása? Mert csak a ködösítés ment. A Zolinak többet kell tudni, mert itt volt régebben is. 
Gesztenyeünnep. Ez a 15.000.000 Ft – most kapunk egy becsszámot. Én nem akarom a régi időket 
felhozni, de meg tudom mutatni az elszámolását, hogy az MMIK-val annak idején milyen terv készült, 
lebontva tételesen. Az elszámolás ugyanúgy. A jegyeknél, hogy ettől a sorszámtól kezdve eddig bezárólag 
ennyit adtunk el. Minden este tudtuk már, hogy hány látogató volt. Csak össze kellett számolni nagyon 
egyszerű volt. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
A családi jegyeket nem tudom összeszámolni. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Mit? Ennyi családi jegyet adtunk el és kész. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Igen, de a darabszámot nem tudom, mert bejöhetnek vele többen is. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
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Így van, számold csak négy fővel. Meg tudod mondani akkor, hogy mennyi családi jegyet adtunk el? Itt van 
előtted? 
 
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Igen, ott van a Polgármester úr előtt. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Tehát ezek olyan dolgok, hogy egyszerűen senki nem tud semmit. Tavaly sem kaptunk semmilyen 
elszámolást. Öt soron felsorolták, hogy mennyi volt a bevétel és mennyi volt a kiadás. Most még ennyi 
sem volt. Tehát én ezt nem tartom felelős gazdálkodásnak. Nullára zár a Gesztenyeünnep ilyen 
látogatottság mellett, az egyszerűen nevetséges. Ilyen nincs, ezt senki nem hiszi el. Nemcsak én, de úgy 
vettem ki a többiektől sem, hogy ez erősen megkérdőjelezhető. Hol a pénz? 
 
Bakos László polgármester 
Köszönjük szépen. Igazándiból a múltra értendő ez a dolog. Van benne a jövőre tekintettel is dolog. Én 
biztos, hogy a szavamat adom, hogy meg fogjuk vizsgálni és átgondoljuk, bármit teszünk. De amit Ön 
most mondott az inkább a múltban élő dolog. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Nem Önt kérem számon, mert egy hónap alatt és Gesztenyeünnep után lépett hivatalba. 
 
Bakos László polgármester 
Igen sok mindent gyorsan meg kell tanulnom, hogy rálátásom legyen. Ezt reggeltől-estig teszem és 
hétvégén. A Koronaőrző Helyre annyi tudomásom van, hogy annak a kiásására Dr. Hende Csaba 
miniszter úr adott 700.000 Ft, ha jól emlékszem. Engedélyek, úgy tudom, hogy rendben voltak. Talán a 
Bányakapitánysági engedély, azt talán nem, de tulajdonképpen rendben voltak az engedélyek. Aztán kiásták 
négy évvel ezelőtt, hogy majd lesz pályázat és egyéb pénz, majd ami oda jön. De nem jött semmi. De lett 
egy birtokvédelmi eljárás, ami már folyik kettő éve, amit nem tudtak lezárni. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A birtokvédelmi eljárás ügyintézési határideje 15 nap. 
 
Bakos László polgármester 
Nem, a Kovács Tamásnak az kettő éve megy.  
 
Szabó Zoltán képviselő 
Nem, nyáron. Nem akarok a Julika nénire mutogatni ezzel kapcsolatban, de sajnos nem akart beszélni a 
Kovács Tamás úrral és ő kilátásba helyezte, hogy birtokvédelmet kér a háza miatt, hogy patkányok 
szaladgálnak a házában, amióta bunker van és beomlik a háza, tehát a gödörbe bele fog csúszni. A Julika 
azt mondta, hogy választások után leül vele beszélni. Ha jól emlékszem a Tamás október elején adta be ezt 
a birtokvédelmet. Most kijöttek – Laci már Te voltál ott- egy bejárásra a Csepregi Önkormányzati 
Hivataltól a jegyző és sajnos odáig fajult a dolog, hogy most be kell temetnünk ezt a gödröt. Igazat adnak a 
Tamásnak. 
 
Bakos László polgármester 
Én szavamat adtam, hogy december 31-ig betemetjük azt a hatalmas gödröt. 
 
Id. Kern István velemi lakos 
Ide figyeljen, én nem akarom elhinni, hogy ilyen hosszan húzódott egy dolog. A Szent Korona helye az 
egy szent hely. Nem igaz, hogy valaki felmenne a Minisztériumba, a megfelelő helyre és megbeszélné. 
Amikor romos várakat, meg kastélyokat újjá építünk, amiket le kéne bontani. Erre meg nincs pénz. El kell 
menni, én hiába megyek el. Nem lehet meggátolni ezt a dolgot. A Julika néninél volt tervrajz is, ilyen 
kupolás. 
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Szabó Zoltán képviselő 
Az meg is van csinálva. Az egy 60.000.000 Ft-os projekt. Mondhatom azt, hogyha a Julika néni ezt nem 
csináltatja meg akkor 12.000.000 Ft jött volna a Koronabunker rendbe tételére, magára a területre. De 
most álmodtunk egy nagyot, valószínű én is, de mindegy és 60 milliós lett ez a beruházás, amit már nem 
támogatnak.  
 
Id. Kern István velemi lakos 
De olyat nem lehet csinálni, mint a kőszegi, egy ember befér. Akkor hogyan? Menjek el én az Orbán 
Viktorhoz? Ilyen komoly dolgot. Szomorú. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Tervek meg vannak Pista bácsi. 
 
Bakos László polgármester 
Valószínű egy év múlva már többet tudok erről is mondani. Tettem lépéseket, ígéretek vannak. Aztán 
majd mi lesz belőle. Most is megyek csütörtökön vagy pénteken. Az Ágh Péterrel úrral tárgyaltam, ő is vár 
Budapesten. Egy hónap alatt nem tudtam még csodát tenni, de amit lehet megtettem. Mindenkivel 
tárgyaltam. A Koronaőrző Hellyel kapcsolatban is így van. Tehát ami volt az valószínű, az már nincs itt. 
Aki ugye erről tudna tájékoztatást adni, én megteszek, ami tőlem telhető. Nem csak azzal kapcsolatban. Én 
annyit el tudtam érni, hogy ne legyen belőle ügy. Mert ha ez tovább ment volna, akkor az Önkormányzat 
valószínű pert veszített volna. Aki itt volt az ügyvédnő, az Önkormányzat ügyvédnője volt, az 30.000 Ft-
ért volt havonta, mint tanácsadó. De mikor tárgyalni ment, akkor azokat a dolgokat, ő pluszban 
kiszámlázta. És ezek az ügyek, mind őnála voltak többségében, ő kezelte. Felhívtam nagy nehezen, ugyanis 
öt napon át nem vette fel a telefonomat. Személyes beszélgetésre meghívtam ide a hivatalba, hogy közös 
megegyezéssel, ha meg tudok vele egyezni, akkor én felmondok neki. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Jól tette. 
 
Bakos László polgármester 
Nem csak beszélgettem vele és stb. stb. Közös nevezőre hoztuk, hogy közös megegyezéssel, akkor 
megszűnik a posztja. Úgyhogy november 30. napjával ő már nincs itt. Addig én nem írtam alá számlát, 
mert annyi minden van. Nem írtam alá a számlát, hogy kifizessék még, amíg az ügyiratokat át nem adja 
még. Hozott ügyiratokat, de nem adta oda, mert azt mondta, hogy nincsenek rendben még, stb. Nincsenek 
sorban, ezért elvitte őket. Én megbíztam egy szombathelyi ügyvéd urat és akkor nagy bizonyossággal 
akkor holnap megy hozzá. De egyelőre annyit tudott elérni, hogy három nap után neki is felvette a 
telefont. Majd közölte, hogy akkor a szerdai nap jó. Remélem, hogy holnap már vissza tudjuk hozni a 
dokumentációkat. Reméljük, hogy sikerül tőle visszahozni, mert nála vannak Vid Kft ügyiratai is. 
Igazándiból én többet nem nagyon tudnék most elmondani. Egy hónap alatt nagyon sok helyen voltam, 
sok az információ. Reméljük, hogy sikerül megvalósítani ezt a Stirling villát. Tudom, azt lehet mondani, 
hogy ígéret az ígéret, de én megyek utána. Én már voltam szőnyeg szélén is, a megyén is. Kritizáltam és 
kritikát is kaptam, ahogy ezt véghezvitték, ez is egy két éves dolog. Bízom benne, hogy sikerül 
megvalósítani ezt jövőre. Mondhatnám azt, hogy van ígéret még, hogy egyszáz milliót kapok hozzá, hogy 
megvalósuljon a Hivatallal szemben lévő híd is, hátul a kézműves épület, a kovácsműhely, egy XXI. 
századnak megfelelő felújítás vagy lehet, hogy teljesen le lenne bontva és akkor annak megfelelően egy 
kávézó, mert pályázatban így van. Az egy plusz dolog lenne még, de első az, hogy ez megvalósuljon és ez 
ne vesszen el. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Az útról esetleg mondjál még valamit. 
 
Bakos László polgármester 
Ja, igen. Az most hozzá lett fogva egy olyan beruházáshoz, hogy van ott egy út. Aki velemi lakos, 
nagyjából mindenki az, - jó, hát vannak itt, pl. az én párom sem tudja, hogy melyik útról van szó. Ott van 
ez hátsó bekötő út és azt mondta az előző Polgármester Asszony az egyiknek, hogy majd elbirtokoljuk. A 
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másik meg azt mondta, hogy majd átugrod a patakot. Így lett nekifogva ennek a pályázatnak és ebből is 
ügy lett. Most ott tart az ügy, hogy 66m2 területért 3.000.000 Ft-ot kellene kifizetni, plusz még a rossz 
kerítést javítsuk meg vagy kapjon új kerítést, stb. Nem egy egyszerű dolog. Hát reméljük, hogy hétfőn 
jönnek a megyétől. Próbálunk megegyezni. Javasoltam ott egy saját hidat, annak most készül a terve, 
költségvetése is, hogy belefér –e, ha nem tudunk megegyezni. Ennyit szerettem volna elmondani és várjuk 
a kérdésetek.  
 
Szabó Zoltán képviselő 
Az ágdarálásról, ha mondanál még néhány szót. 
 
Bakos László polgármester 
Visszahallottam már azt, hogy az új polgármester már keménykedik, és nem engedi meg a gallyat levinni a 
temető mögé. Én azért nem engedtem meg, mert nem akarok szemétdombot Velemben. Idehordta 
boldog, boldogtalan. Én tárgyaltam a környező polgármesterekkel, senki nem járul hozzá. Ami itt volt 
legutóbb is az inkább szemétdomb volt, mert volt abban WC csészétől kezdve kabát és minden egyéb. Aki 
darálta az eladta a gépet. Na, most még ez is, mire utána jártam, hogy ki vette meg. Ő elmondta, hogy 
milyen módon hajlandó ezt ledarálni. 100.000 Ft óránként, de ha létre tudom hozni az elképzelésemet, 
hogy csak a Velemiek hordják le és lezárjuk ott a temető végénél kerítéssel és egy nyitva tartást, ahogy 
megfelelő a község számára. Hétköznap egyszer, hétvégén is fél napra és természetesen ellenőrizve, hogy 
tényleg azt hoznak-e. Ha tuskó van, azt kiszámlázza könyörtelenül az Önkormányzatnak és ezt másképpen 
nem lehet. Mert már a környező községek is azt várják, hogy mikor nyitjuk meg és hordanák ide. De ha ezt 
el tudom érni, és be tudjuk tartani, akkor teljesen ingyen ledarálják és elszállítják. 
 
Balázs Pálné velemi lakos 
Szeretném kérdezni, hogy a Pákó-patak hova tartozik? Milyen céghez? Mert egy darabig folyik, és ott 
eltűnik. Ott lakunk és nem szeretnénk, ha alattunk menne a földben. Mert az Ágoston pincéje, a velemiek 
tudják, hogy hol van – addig folyik és rengeteg eső esett és nem folyik tovább, akkor hová folyik az a 
patak? 
 
Bakos László polgármester 
Ez jó kérdés, nem tudom, talán a Zoli tud erre válaszolni. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Ez is bent van abban a pályázatban, amit még sajnos nem tudtunk megcsinálni. De állítólag jövőre azt meg 
akarják csinálni. A csapadékvíz elvezetése projektben bent van a Pákó-patak. 
 
Balázs Pálné velemi lakos 
Valahová elmegy. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Hová megy? Kimegyek jó? Megígérem. 
 
Balázs Pálné velemi lakos 
Nem tudom, ha tudnám akkor mondanám. Eltűnik valamerre. 
 
Bakos László polgármester 
Utána fogok járni. Mert meg kell néznem a csapadékvíz vezetékkel kapcsolatban, van pályázatunk. 
Információm vannak, de 1 hónapba nem fért bele több. Azt hiszem, hogy 2021. év végére kell 
megvalósítani. De pontosan még nem tudom, hogy melyik lesz kitakarítva, felújítva. Még ennek a 
bejárásán nem voltam még. De, ha kéri, akkor írásban megválaszoljuk. 
 
Balázs Pálné velemi lakos 
Nem kérem. 
Szabó Zoltán képviselő 
Kimegyünk Laci, megnézzük. 
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Balázs Pálné velemi lakos 
Írásban, nem kérem. 
 
Bakos László polgármester 
Jó, ha írásban nem kéri, akkor személyesen meggyőződök róla, hogy miről van szó, jó? 
Ha nem haragszanak, akkor leülök és várjuk a kérdéseket, ötleteket, és a többit. 
 
Bársony Miklós velemi lakos 
Azt szeretném kérdezni az ügyvédnővel kapcsolatban, hogy az rendben van, hogy felmondtak. De 
egyáltalán, hogy mit végzett? Kinek dolgozott? Kinek adott tanácsot? Megnézték-e? Valakinek esetleg 
továbbképzést tartott, aki fejleszteni akarta a jogi tudományait. Ez az egyik. A másik a kétes pénzügyeket 
nem tudom, hogy kivel akarják kivizsgáltatni. Erre vannak megfelelő szervek. Az olyan mértékű, akkor 
azért van az Állami Számvevőszék, igénybe kell venni és ők kivizsgálják. A harmadik, tudom, hogy a 
Fafaragókkal sikerült rendbe hozni, megegyezni. Azok nagyon szorgalmas emberek és biztos, hogy 
beszállnak a munkába. Nem tudom a kovácsműhely felújítását kire akarják bízni, mert ők biztos, hogy meg 
tudnák csinálni és megfelelő módon a környéknek környezetbe illő módon. Röviden csak ez volt. 
 
Bakos László polgármester 
Igen, a Fafaragókkal is sikerült tárgyalni. A Taródi Lajos elnök úrral. Egy óra hosszát itt volt legalább 
nálam és már két hete szombaton vissza is jöttek, nagy örömmel. Mondjuk, lelket kell verni a társaiba, 
mert pár év kimaradt nekik. Én biztosítottam minden olyan dologról, ami őket megilleti. Visszakapták az 
áramot, vizet még nem tudjuk visszaadni, mert elfagyott a Stirlingben is. A beruházásnál egyébként is meg 
fog valósulni annak a javítása, de télire nem is kell nekik. Már most jöttek is, tevékenykedtek és elfoglalták 
a helyüket. Mi volt még Miklós bácsi? 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Számvevőszéki vizsgálat. 
 
Bakos László polgármester 
Mire tetszik gondolni? Jegyző Úr? 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Köszönöm szépen. Nem szerettem volna megszólalni közmeghallgatáson, hiszen azért van a Polgármester 
úr és a Képviselő-testület, hogy ők adjanak számot. A jegyző csak a törvényességért ül itt. Néha érzem és 
látom a kolléganőim arcán a szomorúságot, amikor felmerül annak a gyanúja Önökben, hogy hová tűnt a 
pénz vagy hová sem. Akik mondjuk a Gesztenyenapok, - ami nem kötelező önkormányzati feladat - előtt 
lévő 1 hónapban nem mentek haza fél 8 – 8 óra előtt, és ők szolgálták ki a zenekart kávéval és minden 
ilyen zenekarnak megvan a sajátossága, hiszen még az is le van írva, hogy milyen üdítőt isznak. Mindennek 
megvan a kiadási oldala, mindennek meg van a megrendelője, a számlája és a pénzügyi teljesítése. Aki nem 
hiszi és részletest akar, az jelentkezzen, be lehet jönni a pénzügyi osztályra és A-tól Z-ig, a több száz 
kiadott közterület-foglalási engedéllyel, a határozatokkal végig nézheti. Higgyék el és lehet vitatni azt, hogy 
miért kellett ez a zenekar, miért kellett az. Nyilvánvaló, hogy ez egy Képviselő-testületi döntés volt, ahol 
megszavaztatta a Polgármester Asszony azt, hogy milyen fellépő jöjjön. Ezeknek a költsége megvan, ezt a 
Polgármester Úr is elmondta, hogy lehet, hogy idénre más koncepció lesz a Velemi Gesztenyenapokról. 
Elhihetik, hogy egy menekülési terv készítése, a biztonsági őrző-védő szolgálat, a fellépők díja, ezek mind-
mind a 15.000.000 Ft-ot kteszik, ami egy egyszerűsítettebb kimutatásban könnyebben kezelhető és nem 
számítottunk arra, hogy ez ennyire téma lesz a mai napon. Akkor ide jöttünk volna komplett 
dokumentációval. Elkezdtük volna délután 2 órakor és este 10 óráig végigértünk volna rajta. Azt is 
elmondom, hogy a tavalyi évhez képest, a kiadások idén kevesebbek voltak. Az Alpolgármester Úr 
elmondta, hogy tavaly 8.000.000 Ft, idén kevesebb volt a kiadás, mint előző évben, ahol 8.000.000 Ft 
nyereség volt. Nem véletlenül kezdte azt a Pénzügyi Osztályvezető Asszony és nem tisztje neki sem 
megítélni-, de az időjárás az egyik legnagyobb rendező. A szombati napon elmaradt jegybevétele okozta 
ezt. Ha ugyanolyan idő van, mint vasárnap és ugyanaz a jegybevétel van, akkor most lehet, hogy mindenki 
tapsol, hogy de jó volt. Egyrészt Önök közül, akik páran árultak, biztos, hogy az Önkormányzat 
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biztosította a lehetőséget. Annak ellenére, hogy nullaszaldós volt idén a Gesztenyenapok, a falu nyert vele. 
Ő indította el ezt a környékben – volt Polgármester Úrra nézek – elsők között. Nyilvánvaló, hogy a tavalyi 
évtől vannak követők felbuzdulva egy ilyen kis falu, ekkora sikerén. Megosztja, hiszen – nem egyszer 
beszélt velem a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Lakatár Gábor Úr is, hogy új 
tervet kell készíteni. Menekülési útvonalban nem tudja Cák felé ráterelni a 10.000 embert az ottani 
Gesztenyeünnep miatt. Nem tudna –e a két polgármester megegyezni, hogy legalább ne egy napon legyen. 
Nyilvánvalóan nem, hiszen mindenkinek ez az érdeke, ha egyszer bejön az ember Szombathelyről, 
Kőszegről, bárhonnan autóval és itt elakad, akkor van több lehetőség, ha már rászánta a napot, hogy 
elmenjen Gesztenyenapra. Én csak azért álltam fel és lehet vitatni, hogy kell –e ekkora parkoló és kitől kell 
bérelni, kell –e ennyi fellépő, kell –e ennyi koncert – ezek nyilvánvalóan nem az én tisztem megítélni. 
Minden egyes forintról, fillérről pénzügyi elszámolás van. A megállapodást lehet vitatni, hogy miért ez az 
őrző-védő szolgálat van, lehet, hogy a másik mondjuk 300.000 Ft-tal olcsóbban őrizte volna. Nem biztos, 
hogy ugyanaz a műszaki és egyéb paraméterrel összehasonlítható az a szolgáltatás. Tudok mondani olyan 
példát, amikor tragédia történt Velemben és a mentők kire számlázták ki. Higgyék el, hogy nagyon 
összetett, nagyon komplex dolog a Velemi Gesztenyenapok megrendezése. Megmondom őszintén, ahhoz 
is bátorság kellett, hogy meglépje Velem és ekkora rendezvényt így magára vállaljon. 
 
Bársony Miklós velemi lakos 
Azelőtt is meg volt rendezve. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Igen, csak akkor egy komplett rendezvényszervező cég, a megyei MMIK egy tapasztalattal állt az 
Önkormányzat mellett minden vonatkozásban. Itt ez nehezebb volt. De azt gondolom, hogy működött 
idén is. A szombati nap jegybevétele okozta az idei – Önkormányzat szempontjából – pénzügyi 
elmaradást. A Polgármester Úr is jelezte, hogy a Képviselő-testület át fogja gondolni az egész 
Gesztenyenap megszervezését. Tanultak az elődök hibáiból és az eredményekből is. El fogják dönteni, 
hogy melyik irányba menjenek. Összességében, – nem akarom az időt húzni – egy szónak is száz a vége, 
be lehet fáradni Kőszegre, a Pénzügyi Osztályra és állunk készséggel rendelkezésre. Én nyugodt vagyok, 
mert minden fillérről a pénzügyi elszámolás meg van.  
 
Bársony Miklós velemi lakos 
Meg kell tapsolni akkor. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Én nem azt mondtam, hogy meg kell tapsolni. Azt mondom, hogy a pénzügyi elszámolás, az rendben van. 
 
Bársony Miklós velemi lakos 
Már a Horváth Miklós idejében is megvolt, hogy egyedül, MMIK nélkül a falu rendezte meg és nem volt 
ráfizetés. Ebből az a tanulság, hogy kontárra nem kell bízni. 
Tóth Péter velemi lakos 
Nem tudom megállani, megfogadtam, hogy nem szólok még egyszer. 
 
Bakos László polgármester 
Erről szól, nyugodtan. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Nem tudod helyre hozni. Én nem vonom kétségbe, hogy pénzügyileg rendben van minden. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Én a saját hivatalomat védtem meg. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Azt senki nem vonja kétségbe, hogy a számviteli része nincsen rendben, így mondom. Hiányolom a 
Hivatal részéről is. Biztos véletlen volt és az én üldözési mániám, hogy a 8. havi jegyzőkönyv nincs fent, de 
a 10. havi fent van már. Valószínűleg a Gesztenyeünnepet akkor tárgyalták. Nem találkoztam idén azzal 
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például, hogy mivel a Kft már nem csinálta a parkoltatást, nem tudom, hogy ki csinálta? Mikor tárgyalták? 
Ki szavazta meg? Mennyiért? A biztonsági őrzésről beszélek egyébként. Ugye a 15.000.000 Ft-ban sok 
minden bent van. Hivatal dolgozói dolgoztak, meg is fizették, mert a 950.000 Ft, az arra ment el. Nem 
sajnálom tőlük, megdolgoztak érte, de ezt külön nem kell kihangsúlyozni. Tehát ez a probléma, hogy 10 és 
fél millió volt a jegybevétel, vegyünk 12.000 látogatóval. Nyolcmillió forint volt tavaly a nyereség, mivel a 
területdíj valószínűleg nem lett kevesebb, mint tavaly. Mert teltház volt, nem volt több hely. Nem lett 
kevesebb. A költség alacsonyabb volt, azt jelzi, hogy 8.000.000 Ft plusz volt tavaly a jegybevételből. Ha a 
12.000-ből van 10 és félmillió forint, a plusz nyolcnak, akkor tavaly húszezer látogatónak kellett volna 
lennie. Volt annyi? Nem értem az arányokat. 
 
Szabó Zoltán képviselő 
Volt. Annyi autót még soha nem láttunk, amennyi akkor volt. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Péter, gyere be a Pénzügyi Osztályra, nézzél meg mindent és megnyugszol. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Csak az a probléma, hogy egy ember bemegy, megnézi, de attól a falu még nem tudja. A falu nem kap egy 
elszámolást a tájékoztatásról. Ennek ennyit fizettünk. Nem kell a számlákat behozni, hogy Jóska-Pista 
bérelt 3 m2-t, kutyát nem érdekli az. Az érdekli, a főbb számokra. Százezer forintos tételekben. Ennyi 
ment a biztonsági őrzésre, ennyi ment erre a fellépőre, ennyi ment arra a fellépőre, ilyen egyszerű. Húsz 
sorban az összes benne van. Benne van a bevétel, a kiadás, és látja mindenki. Mivel, hogy gondolom ez 
nyilvános. És nem egy embernek kell bemenni mindig. Mindenkit érdekel, mert látod, hogy mindenkit 
érdekel a Gesztenyeünnep. Annak idején volt egy cég, aki megszervezi. De a falu úgy döntött, hogy ne 
bízzuk profi cégre, mert elviszi a hasznot. A felét el is vitte, így van. De a kockázaton is osztozott, 
nemcsak a bevételen. De a falu így döntött, rendben van, csinálja a falu. 
 
Kalauz Balázs velemi lakos 
Ha lehet egy kérdésem. A Hivatalt nem is kell megvédeni, mert szerintem nem a hivatalról szól. Az a 
kérdés, hogy azokat a határozatokat, amiket hozott a Képviselő-testület annak idején, amikor egyértelműen 
igen, Julika néni, vagy megcsináljuk Julika néni, stb. azokért ki felel, a hibás döntésekért. Nem pénzügyi 
osztály, annak az a feladata, hogy könyvelje le azt, amit a Julika aláírt, leszignózott és odavitt. Hanem az a 
kérdés, hogy aki ezeket a pénzügyi döntéseket Képviselő-testületi szinten meghozta, az vállal érte 
felelősséget vagy nem vállal érte felelősséget? Jogilag minden rendben van, erkölcsileg nagyon aggályos. És 
most lenne a kérésem, hogy amikor majd a Kft elszámol, amit most a Polgármester Úr bejelentett, hogy 
megszűnteti. Akkor ugyanez legyen, hogy három vagy négy évre visszamenőleg – mire ment el a pénz? Ki 
kapta a pénzt? Stb. Ne az legyen, hogy a dologi kiadások – nem poénkodni akarok-, mert sokan azt sem 
tudják, hogy mi az. Minden rendben van, van mögötte papír és ki lett fizetve. Ennyit vett fel, ennyit adott 
ki és kinek adta ki. Ebben már kétségeim vannak, hogy ez ugyanolyan sáros lesz, mint ez a mostani 
elszámolás. Illetve nem az elszámolás, hanem a döntések. Arra vagyok kíváncsi, hogy konkrétan név 
szerint és ne a levegőbe beszéljek, mennyiben érzi a Zoli magát felelősnek, mennyiben érzi magát a Kern 
Pisti, és a Polgármester Asszony felelősnek? Papírforma szerint jogilag minden rendben van, erkölcsileg 
meg mindenki tudja, hogy ez egy picit valahogyan labilis. Köszönöm szépen. Ne felejtsük el a Kft 
elszámolását legközelebbi alkalommal, legalábbis én szeretném hallani. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Ti is tudjátok, hogy ötévente választás van. A testület feláll, a Képviselő-testület hozza átruházott 
hatáskörben általatok – minden településen – a döntést. 
 
Kalauz Balázs velemi lakos 
Meg is volt a döntés. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
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Meg is volt a döntés. Ki mondja meg azt, hogy xy zenekar vagy ez lépjen fel vagy az? A népnek ötévente 
van lehetősége megítélni, hogy a korábbi vezetés szerinte jó döntéseket hozott és támogatom –e azt az 
utat, amit kijelölt a korábbi.  
 
Kalauz Balázs velemi lakos 
Tökéletesen igazad van. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Volt időközi választás, volt oszlatás – most csak az én időmről beszélek – voltak lemondások és nem egy, 
nem kettő, de azt gondolom, hogy mi azért ülünk ott, hogy a törvényességet betartsuk és az be volt tartva. 
Nem léptek át fedezetet. Se egy jegyzőnek, sem egy Hivatalnak nem tisztje, hogy egy képviselőnek 
megmondja, hogy szíve-joga szerint saját községében, - amire ő a meghatalmazást kapta Önöktől,- hogy 
milyen döntést hozzon. Mi csak azért ülünk ott, hogy szóljunk, ha szabálytalan, ha nem törvényes. 
A Péternek még egy mondatot mondanék. Ha közmeghallgatás témája az lett volna, hogy a Velemi 
Gesztenyenapok pontos elszámolása, akkor nyilván felkészülünk belőle. De a Polgármester Úr a saját 
munkáját hirdette meg, arról az egy hónapról, amiről ő átvette. Próbálta azt vázolni, hogy eddig, - 
legalábbis velem ezt egyeztette,- mit szeretne a falunak, hogy ő mire kapta a bizalmat, mit látott, mit sem. 
Természetesen ez a kérés, akkor össze fogunk állítani Polgármester Úrnak egy teljes, részletes, 100.000 Ft 
feletti tételekről kimutatást, és ha Polgármester Úr legközelebb fórumot tart vagy fogadóórát tart, ott 
ismertetni fogja. Azt már rá bízom, hogyan juttatja el a lakosságnak. 
 
Tóth Péter velemi lakos 
Ha kérhetném, elég, ha a Hivatalban lesz, és akit érdekel, az felmegy, megnézheti. Nem a Polgármester 
Úron kíván bárki is számon kérni. Egy hónap alatt nem lehet csodát csinálni. 
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Rendben van, legyen így. Jövő hét elejére, hétfőre ott lesz. 
 
Kelemen Tibor velemi lakos 
Egy apró-cseprő filléres problémám van, személyes ügyben. Örülök, hogy a Jegyző Úr is itt van Kőszegről. 
Néhány szót a sokszázezres dologhoz. Valahogy úgy kellene a jövőre nézve, mert utólag hiába 
vitatkozunk, pénz vissza nem jön. Lehet ellenőrizni, mert a Számvevőszék azért van, valóban. A 
kollégának igazat adok. De talán megelőzni. Most úgy történnek a dolgok, hogy összejön a Képviselő-
testület, jó csináljuk ez, jó megszavazzuk. De mi nem tudunk erről semmit. Utólag jön, hogy én sem, én 
sem tudom. Miután elhatározták, hogy mit kellene csinálni, akkor egy közmeghallgatást, ülést kellene 
tartani, és akit érdekel, az eljön. Elmondjuk, hogy mit szeretnénk. Nagyjából, vázlatosan, mert nem tudjuk 
előre. Ennyibe kerülne, ennyi lenne a dologi kiadás, amit nem tudunk, hogy mi az- azt is elmondanák. Mit 
szól a kedves lakosság, a velemiek? Lehet, hogy kijön nullára és kockázatos lenne vagy lehet, hogy 
veszteségesek leszek, lehet, hogy 10.000.000 Ft-ot nyerünk rajta, amit erre, arra, amarra tudunk 
felhasználni. Akarjátok kedves velemiek? Igen, jó. Utána, ha mégis csak 1.000.000 Ft-ot vagy csak 100.000 
Ft-ot tudunk inkasszálni, akkor ti is megszavaztátok. Akartátok, akkor mi megmondtuk, hogy így lesz 
körülbelül. Ez az én meglátásom. A másik lehet, hogy én vagyok egyedül ezzel a téli rezsicsökkentés 
támogatással. Nem tudom, hogy Velemben rajtam kívül valaki igényelt –e gázpalackot? Mert nekem nincs 
fám, ugye nem sokan vannak. Pontosan 12.000 Ft-ot jelent, 6 db 2.000 Ft-os kártya. Ez a tavalyi évi 2018-
as Kormányhatározat 1364-es illetve 1602-es. Ez még a tavalyi év június 27-én volt kiadva. Arról szól, 
hogy akinek rezsicsökkentése volt és kapta a támogatást. Mi, akik fával fűtünk vagy villannyal, nem 
kapunk. Sokan jelentkeztek. Aláírták és kiküldték. Megkapom, az utalványokat november 11-én. Rá van 
írva az utalványra és valóban így van, hogy december 14-ig ezt le kell adni, igénybe venni. Mennyire 
életszerű az, hogy 3 gázpalack gázt felhasználok 33 nap alatt? Ki az, aki ezt megveszi? Nincs 3 palackom, 
hogy feltöltsem és hazavigyem, és majd elhasználom, talán jövőre. Polgármester Úr talán erről már tud 
valamit és a Jegyző Úr meg tudja válaszolni. Leülök és megvárom, hogy megválaszolják.  
 
Dr. Zalán Gábor jegyző 
Kőszegen 479 jelentkező volt tűzifára, a 12.000 Ft, az 0,6 m3-nek felel meg. Ki kellett választanuk azt, 
hogy oldjuk meg a pelletet, a gázpalackot, a tűzifát. Mindenkinek van szerintem olyan közös költség, 
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áramszámlája, amivel a 12.000 Ft-ot jóvá lehetett volna írni. Nyilván megértem a Kormány abbéli 
szándékát, hogy nem akart 12.000 Ft-ot készpénzben odaadni, azoknak, akik a gáz utáni kompenzációból 
nem tudtak oly módon részesülni. A 12.000 Ft-ot és ennek a megszervezését az Önkormányzatokra 
bízták. Se kiszállítás, se fuvarköltség, semmi nincs ebben. Most kaptuk meg az utalványokat.  
 
Tóth Péter velemi lakos 
Van egy javaslatom. Nekem van két üres gázpalackom, kölcsönadom Önnek.  
 
Kelemen Tibor velemi lakos 
Köszönöm szépen, lehet, hogy igénybe veszem. Lehet, hogy megoldom másként. Ezt majd még 
megbeszéljük. Valaki ült rajta. Nem most fogjuk eldönteni, Önök nem is érnek rá. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A tűzifa is folyamatosan kerül kiszállításra, pedig augusztusban alá lett írva arra a szerződés, de ha az egyik 
lakos segít Önnek, akkor megoldódik a probléma, sajnos elhúzódott, de a céggel mindenképpen 
egyeztetünk a bónusz felhasználásáról. 
 
Kelemen Tibor velemi lakos 
Kijött a nyomtatvány, hogy mit kérünk, mit igényelünk. Nekem nem kellett a fa, mert nem azzal fűtök. De 
ne húzzuk az időt, mert ez magánjellegű dolog. Köszönöm szépen. 
 
Velemi üdülőtulajdonos 
Szeretnék valamit kérdezni. Annak idején az üdülőtulajdonosok is kaptak valamilyen tájékoztatást arról, 
hogy közmeghallgatás van, vagy beszámoló. Valaha az év elején, amikor kijött az adópapír, akkor mellette 
volt egy beszámoló, hogy mit csinált a falu. Mi történt, és hogy történt. Volt valami fogalmunk arról, hogy 
mi történik a faluban. Nem lehetne –e megújítani, hogy valahol megjelentetik, hogy mikor van 
közmeghallgatás. Nem biztos, hogy annyira érint bennünket. De van, akit esetleg érdekel és bizonyos 
esetekben még segíteni is tudna a problémákon. 
 
Bakos László polgármester 
A közmeghallgatásról ki lett küldve a papír, plakáton. 
 
Németh Melinda kirendeltség-vezető 
A honlapra is feltesszük minden évben. 
 
Velemi üdülőtulajdonos 
Nem jó, mert nem látják. Aki autóval jön, nem fog megállni a buszmegállónál, hogy megnézze. Én láttam, 
mert busszal jöttem. 
 
Bakos László polgármester 
Ezen tudunk változtatni. Van –e még kérdés? Akkor köszönöm mindenkinek a részvételt és mindenkinek 
jó egészséget kívánok.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 
szavazattal meghozta a következő határozatot. 

 

157/2019.(XI.26.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat képviselő-testületének munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Bakos László polgármester 
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