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NAPIREND ELŐTT

Bakos László polgármester köszönti Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság GyőrMoson-Sopron Megyei Kirendeltségnek Kirendeltség igazgatóját, Dr. Szopka Zsolt urat, Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségnek igazgatóhelyettesét, Fördösné dr.
Kardos Erzsébet asszonyt és Szivák Mónika ügyintéző, projekt menedzsert. További köszönti
Dr. Zalán Gábor jegyző urat, Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezetőt,
Németh Melinda kirendeltség-vezetőt, Molnár Emma igazgatási ügyintézőt, a képviselő-testületi
tagokat és a megjelent velemi érdeklődőket.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Bakos László polgármester
Kérdezi a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban
van-e valakinek észrevétele.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban
szereplő napirendi pontokat

NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelméről, Velem
községben uniós projekt kertében megvalósítandó gyermekotthonról
Előterjesztő: Bakos László polgármester
2. Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseiről, az önkormányzat
képviselő-testületének munkájáról, a lakóhely környezeti állapotáról
Előterjesztő: Bakos László polgármester
3. Beszámoló a Velemi Gesztenyenapok Gasztronómiai, hagyományőrző ünnepről és
vásárról
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester és Molnár Adrienn képviselő
4. Közérdekű kérdések és javaslatok

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelméről, Velem
községben uniós projekt kertében megvalósítandó gyermekotthonról
Előterjesztő: Bakos László polgármester
Hozzászólások:
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Bakos László polgármester
Kezdenénk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság tájékoztatójával. Nyilván ők elfogják
mondani, hogy miről van szó, aki nem olvasta volna, annak elmondom, hogy egy uniós projektről
megvalósításáról lenne szó. De nem akarom elkapkodni, nyilván meg van a véleményem róla,
voltak tárgyalások és nem most kezdődött már ez a projekt, kb. másfél évvel ezelőtt. Közben a
vírushelyzetre tekintettel megnehezítette ennek a tárgyalásait. Félbeszakítottuk és közben
változások voltak Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltségénél is.
Felkérném az igazgatóhelyettes asszonyt vagy kirendeltség vezető urat, hogy tájékoztassa község
lakóit összefoglalva, hogy milyen módon, miért itt valósulna meg a projekt. Kérem a lakosság a
véleményét, mert rövid a határidő és döntést kell hoznunk. Köszönöm szépen.
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Lakosság! Köszönöm szépen a szót és köszönöm, hogy
meghívtak és napirendre vették a mi ügyünket. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségének
vagyok az igazgatója. A Főigazgató úr kért meg és mindjárt mondanék néhány szót a
Főigazgatóságról, hogy mi ez a hivatal. Nem tudom, hogy Önök közül is hallott -e már valaki
róla? A Főigazgatóság az Emberi Erőforrások Minisztériumának egy háttérintézménye és az a
feladata, hogy az állami tulajdonú fenntartásos idős otthonokat és a gyermekvédelmi rendszert
fenntartsa. Fenntartóként jelenik meg ebben az esetben, hogy az intézmények működőképesek
legyenek és szolgáltatást nyújtsanak polgártársainknak Magyarországon. E szolgáltatások jelentik a
bentlakásos idősotthonok, pszichiátriai otthonok, fogyatékkal élő embertársaink otthonait és
emellett megtalálhatóak a gyermekotthonok. Ha régies szóval akarnám mondani, akkor az állami
gondozott gyermekek a mi gondjainkra vannak bízva. Tehát mi felelünk azért, hogy a társadalom
hasznos tagjai legyenek. Mi a probléma és miért jöttünk ide? Miben kérjük az Önök segítségét?
Elmondtam, mindenféleképpen kérni szeretnénk Önöktől. Kőszegen van egy intézményünk, amit
ki szeretnénk váltani. Ebben az intézményben 92 gyermek lakik intézményi körülmények között.
Hadd tegyem fel a kérdést a férfiak közül kik voltak katonák? Tudják, hogy mi az a
kaszárnyarendszer. Amikor össze voltunk zsúfolva egy folyosón százan és ott voltunk 2-3 évig, 9
hónapig. Az a fajta megszokott élet, intimitás az idő alatt teljesen eltűnt. Ezek a gyerekek ilyen
körülmények között élnek nagykorúságukig, 18 éves korukig. El kell képzeli azt a rendszert és
nem biztos, hogy jó lesz a kimenetel. Ezért határozta el – több, mint 10 évvel ezelőtt – a szociális
szakma, hogy ezeket a gyermekeket megpróbáljuk úgynevezett gyermeklakás otthonokban –
ronda szóval – kirakni. Családi házakban helyezzük el őket, ahol úgy élhetnek, mint a mi
gyermekeink, a mi családi házainkban akár Velemben, akár Debrecenben. A mi megyénkben 16
ilyen gyermeklakás otthon van, 12 fővel laknak nevelőkkel, felügyelőkkel. Középiskolába járnak
ezek a gyermekek, ott tanulnak, beilleszkednek vagy nem tudnak beilleszkedni a település
társadalmába, de ez nemcsak rájuk jellemző. Gyerekekről beszélünk, olyan gyerekekről, akiknél
nincs szülő vagy eldobta és nem foglalkozik vele. Ezeknek a gyermekeknek nincs senkijük. Nem
úgy megy haza, hogy otthon van anya, apa és segít, hanem az a nevelő, aki lehet, hogy két hónap
múlva már nem lesz, mert kimegy Ausztriába dolgozni. Ezek a gyerekek így nőnek fel és amikor
azt beszéljük, hogy a magatartásuk milyen, mindenképpen azt feltételezik, hogy intézeti gyerekek
és csak rosszak lehetnek, akkor saját magunkról állítjuk fel a bizonyítványt. A gyerekek miattunk
rosszak.
Kozma Sándor velemi lakos
Mondják már el konkrétan, hogy miről van szó!
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Nem engedik elmondani. Szakmai dolgokat akarok elmondani Önöknek. Arról lenne szó, hogy
24 fő gyermeknek szeretnénk itt Velemben – helyrajzi számot nem tudok, de voltam a helyszínen
-kialakítani Európai Uniós forrásból lakásotthonokat. Van egy meglévő épület, az lesz átalakítva,
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felújítva és mellette két-két nyolc fős családi házat építenénk. Állami tulajdonú földterületen. De
addig ezt nem akarjuk megtenni, amíg a Polgármester úr, Képviselő-testület, Önök azt nem
mondják, hogy jöhetünk. Ez nem erőszak lesz, azt szeretnénk, hogy Önök ezt megértsék,
elfogadják és befogadják ezeket a gyermekeket, hogy ők is kapjanak esélyt ahhoz, hogy majd 30
év múlva ők is ilyen lakógyűlésen tudjanak részt venni. Ez a legfontosabb, ezt szeretnénk, ezért
vagyunk itt. Miért vagyok itt Győrből? Volt szerencsém Győr-Moson-Sopron megyében 16
támogatott lakhatásra, 16 településen házat építeni, ahol nem gyermekek, hanem fogyatékkal és
pszichiátriai betegek élnek. Ők kerülnek ki a falvakba, településekre, azért, hogy ők is teljes életet
élhessenek, mert ez nekik is ugyanolyan joguk, mint nekünk. Számtalan hasonló gyűlésen vettem
részt és arra kérem Önöket, hogy hallgassanak meg minket, a két kolléganőm egyrészt el fogja
mondani a projektet 5 perc alatt és igazgatóhelyettes asszony néhány szakmai tartalmú dolgot
mond el, mert ez a szociális terület egy ugyanolyan szakma, mint az asztalos vagy egy más. Ennek
is vannak szabályai és ezt szeretnénk Önökkel megismertetni, hogy majd tudjanak dönteni. Amint
mi elmentünk, vitassák meg és arra kérem Polgármester urat és Képviselő-testületet, hogy
döntsenek. A döntésüket természetesen el fogjuk fogadni. Tehát nem kényszer a disznótor, nem
azért jövünk. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan előrelátók és Nyugat-Magyarországon vagyunk,
hogy ezt a kérdést meg tudják vitatni. Számunkra, illetve mindenki számára kedvező döntést
tudnak hozni. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak a két kolléganőm beszámolója után
várjuk az Önök kérdéseit. Amire tudunk azonnal válaszolunk Önöknek. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.
Bakos László polgármester
Köszönjük szépen!
Szivák Mónika projektmenedzser
Jó estét kívánok! Szivák Mónika én lennék a projektmenedzsere, ha megvalósulna ez a projekt. 24
lánnyal 3 lakásotthon kerülne kialakításra. Egy-egy családi házat jelent, illetve a meglévő épületet
szeretnénk újjá alakítani úgy, hogy a felső részen lenne egy lakásotthon. Most a gyerekek egy
olyan szobában élnek, hogy 16-an vannak összezárva galérián és nem nagyon van intimitási
területük. Itt viszont ketten lehetnének egy szobában. Illetve két szobánkként lenne egy fürdő és
teljesen más életük lehetne. És az alsó szintre egy közösségi tér kerülne kialakításra, ahol ők
iskolában lennének, közösségi foglalkozásuk lenne, ahol eltölthetnék a szabadidejüket. A
kétmegépülő családi ház, kb. 160 m2-es, abszolút el is fér a területen, lehetőleg a legkevesebb fa
kivágásával. Nyilván a környezet miatt jönnének ide a gyermekek. 2023. szeptemberig szeretnénk
megvalósítani, 168 millió forint áll egyelőre rendelkezésre, de támogatás élvezünk, ha még
szükség lesz pluszban a kivitelezés során. Nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre, hiszen azért
jöttünk.
Bakos László polgármester
Köszönjük szépen!
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Szeretnék először is ennek az ellátásnak a lényegéről néhány gondolatot közvetíteni Önöknek.
Ahogy azt kirendeltség igazgató úr említette állami gondoskodásban lévő leánygyermekeket
szeretnénk idehozni, nevelni és iskoláztatni. Ahogy kolléganőm említette, ez az iskola azt
jelentené, hogy van már a megyei ellátórendszerünkben példa a belső iskolára, mégpedig
Ikerváron van egy hasonló intézményünk, pontosabban lakásotthonokból álló gyerekotthonunk.
Ahol évtizedek óta fiúk nevelkednek és ezt azért hozom fel példaként és rögtön az elején, mert ez
példa arra, hogy egy településen, adott esetben Ikerváron, ahol annak idején talán – Önök is
hallottak róla -, hogy kezdetben a Batthyány kastélyban voltak intézményi keretek között ezek a
fiúk, majd szűkebb keretek között az általános iskola átalakításával apartmanszerű lakásokból
gyerekotthonokba kerültek. Jelen pillanatban is ott vannak és hála Istennek különösebb gond és
4

nehézség nélkül – nagy szavak nélkül és nem nagyon szeretem ezt a szót mondani, - de
beintegrálódtak a település közösségébe. Úgy, hogy belső iskolába is jár egy részük, a normál
gyerekek pedig a település iskolájába járnak. Különböző közösségi rendezvényeken részt vesznek,
e mellett használják bérlemény formájában a település tornatermét, ezt azért mondom Önöknek,
hogy részévé tudnak válni egy település lakosságának ezek a gyerekek is. Nem szeretnék én sem
keretes szöveget megereszteni, de hozzá tartozik az igazsághoz, hogy ezek a gyerekek azért
kerülnek ki a családból, mert a vér szerinti családjuk veszélyezteti őket és innentől kezdve az
állam, az állami intézmények több esetben már egyházi nevelő intézmények, nevelő szülők veszik
gondjaikba ezeket a gyermekeket. Próbálják az életüket olyan mederbe terelni, hogy a társadalom
hasznos tagjaivá válhassanak, munkát vállaljanak és éljék az életüket úgy, ahogy mi. Amit
fontosnak tartok elmondani, hogy nyilván nincsenek ezek a gyerekek magukra hagyva. A
Képviselő-testületi ülésre küldött háttéranyagunkban leírtuk, hogy itt komoly szakmai stáb fogja
szolgálni azt a célt, hogy az ő gondozásuk, nevelésük megfelelő legyen. Ez úgy néz ki, hogy
speciális gyerekek esetében két nevelő és négy gyermekfelügyelő is rendelkezésre állhat egy-egy
lakásotthonban. Ilyen lakásotthonból jelen esetben hármat tervezünk. Ők azok, akik közvetlenül
foglalkoznának a mindennapokban a gyermekekkel, akik a mindennapi szükségleteiket ellátnák,
úgy a gondozás, mint a nevelés tekintetében. A nevelők például tanulnak velük, a többi
szükségletet – főzés, mosás, takarítás – az pedig a gyermekfelügyelők végzik, illetve, ha betegek,
ők ápolják, gondozzák őket. Emellett – ebben az esetben – nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni
arra, hogy legyen fejlesztő pedagógus, pszichológus, a gyerekek megsegítésére. Lévén, ahonnan
kikerülnek a veszélyeztetettség okán, ők „sérült” gyerekek, mert mentálisan általában
mindenképpen. Azért kell őket kiemelni a Gyámhivatalnak a vér szerinti családból, mert ott
veszélyeztetettek. Ezért fontos és fontosnak tartjuk és erre törekszünk, hogy ilyen szakemberek
rendelkezésre álljanak. El kell, hogy mondjam, hogy Szombathelyen a területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat szétválása után most már az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat mellett
működik egy olyan rendszer, - amiről esetleg a sajtó hasábjain keresztül már hallhattak – egy ún.
Barnahus program, pontosabban már egy országos rendszer épül ki a Dr. Lazáry Györgyné
vezetésével, akik pont az ilyen sérült gyerekeknek a megsegítésére jöttek létre. Az ő segítségüket is
igénybe kívánjuk venni majd annak érdekében, hogy itt tényleg úgy működjenek ezek a
lakásotthonok, gyerekotthon, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon és ne okozzon
különösebb gondot, problémát semmilyen szempontból. Még, ami lényeges és kissé hatásvadász
módon hazabeszélek, hogy az ide jövő gyerekek velemi lakosként egyfajta állami fejkvótának a
szempontjából is figyelembe veendők 24-en. Továbbá azt sem hagyom ki, hogy elméletileg és
reméljük, hogy gyakorlatban is akár munkahelyként is tud szolgálni ez a gyerekotthon 27 felnőtt
nevelő, gondozó, egyéb tevékenységet végző munkavállaló számára. Ezek azok az összefüggések,
amelyeknek a mérlegelésére kérem Önöket tisztelettel, mindenképpen szeretnénk a
támogatásukat, ahhoz, hogy ezt a gyermekotthont megépíthessük. Természetesen várjuk a
kérdéseiket és igyekszünk arra megfelelő választ adni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Bakos László polgármester
Köszönjük szépen! Remélem, hogy kielégítő volt a válasz mindenkinek. Nem egy egyszerű döntés
előtt állunk. Annyit hadd mondjak el a projekttel kapcsolatosan, hogy a bozsoki úton a volt
gyermeküdülőről lenne szó. Ott valósulna meg ez az intézmény. Nyilván nem egy egyszerű
helyzet, amit Önök is hallottak, gyermekekről dönteni. Amikor nekem ezt felvázolták egy jó
másfél évvel ezelőtt akkor is sok minden megfordult a fejemben, hisz olyan gyermekekről
beszélünk, akik nem tehetnek arról, hogy ilyen családi sors jutott nekik. Azt gondolom, hogy ha
ez meg tudna valósulna, akkor munkahelyteremtéstől is lenne szó. Egy pillanat, mindenki szót fog
kapni. Elnézést kérek, de elmondanám a véleményemet, aztán azt is, hogy ez közmeghallgatás
hogyan tud működni. Bocsánat, végig mondom és utána 5 percet kap mindenki, 1 perc beszéd és
utána 1 perc visszaválasz. Másképpen reggelig itt ülhetnénk, így viszont mindenki szóhoz tud
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jutni. Tehát nem tudom a statisztikát, de ne beszéljük 24 gyermekről, de ha 10 szocializálódik,
akár 2-3 fő, akkor már tettünk a nemzet érdekében, nem is keveset. Valami hasonlóban kellene
gondolkodni. Az Igazgatóság részére még pár kérdést fel lehetne tenni, Önök, akár a Képviselőtestület is. Erről döntést kell hoznunk. Nem véletlenül lett a lakossági fórum elé hozva, azért,
hogy a lakosság döntsön erről. Nem azért, mert mi gyávák vagyunk vagy nem tudunk dönteni és
van kialakult véleményünk is, de nem egyszerű döntésről van szó. Köszönöm szépen és várjuk a
kérdéseket.
Szabó Zoltán képviselő
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy hallottam egy biztonsági cégtől a Gesztenyenapokon kész
tényként, hogy ők itt a gyerekekre vigyáznának. Ebben van igazság? A másik kérdésem, amit
hallottunk, hogy nagy kerítések lennének, tájba nem illő dolgok? Erről, ha mondanánk pár szót.
Kőszeg és Szombathely ezt miért nem támogatta? És mi miért támogassuk? Ez miért jó nekünk?
Köszönöm.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Kezdem a válaszadást. Az utolsó kérdésre a választ azoktól kellene megkérdezni, aki szavazott,
hogy miért nem támogatta. Kőszeg esetében, amennyire én tudom, a publikus válasz és
elfogadható válasz, hogy Kőszeg városa kiveszi a részét elég tiszteségesen a gyermekvédelmi
ellátásból és a szociális ellátásból is. Ezt személyesen meg is erősíthetem, tudni illik, hogy ott is
megvalósul két gyermekotthonunk. Egy a Kórház utcában, egy pedig a Kálvária úton a szociális
intézményünk szomszédsága, leválasztott telken. Emellett szociális ellátórendszer tekintetében is
partner Kőszeg Város Önkormányzata. Ott két idősotthonunk is működik. Egy a Munkácsy
utcában, egy a Kálvária úton. Ez volt a Kőszeg város érve, úgy gondolják, hogy kis város létükre
elég tiszteségesen kiveszik a részüket ebből a fajta ellátásból, vagy ennek a támogatásából. Azt,
hogy Szombathely miért nem támogatta, erre nem tudok jó választ adni. Olyan borzalmas sajtó
híreket röppentettek fel, hogy villamos áramot fogunk a kerítésbe vezetni és hasonló. Mikor
megláttuk elborzadtunk. Egy olyan fajta félreértések sorozata történhetett, ami a lakosságot nem
egy reális döntési helyzetbe hozta. Volt ott egyfajta ellenséges hangulat. Én a magam részéről nem
tudom ezt megindokolni és megérteni sem. A tudnám akkor elgondolkoznék, mert nem
szolgáltattunk okot, hogy ennyire ellenséges legyen a hangulat. Azon a területen, ahova ugyancsak
ezt a projektet szerettük volna, ott szinten állami ingatlan lett volna. Tehát nekünk az első
vezérelv, hogy hol van állami ingatlan. Ugye itt nyilván tudják a régebbei lakosok, hogy az
valamikor egy gyermeküdülő volt. Az államé lett, tehát az egy adottság volt eleve. Most
mondhatnám azt is, hogy ha a kemping épülete tönkre menne ott. Nagyon régóta üresen áll és ez
is inspirált bennünket, hogy azzal az épülettel jó lenne valamit kezdeni. A nagy épület
semmiképpen nem jó erre a funkcióra, azzal majd valamilyen dolog történni fog. Akár helyi
önkormányzati hasznosításban is lehet gondolkodni. Én ezt felvázoltam Polgármester úrnak. Az
államtól meg lehet igényelni, mert jókora telek van ott, de úgyis tudják, akik ismerik a helyet. Mire
nem válaszoltam még? Vagyonvédelemmel kapcsolatban, nem tudom, hogy honnan vették.
Szabó Zoltán képviselő
Nem lesz biztonsági szolgálat?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Nézzék, Ikerváron van egyébként, de ez nem zárt intézet lesz és volt Szombathelyen is időszak,
amikor volt biztonsági szolgálatunk. Sok mindentől függ, hogy kérjük -e. De van szociális
intézményünk is, ahol van biztonsági szolgálatunk. Annyit szeretnék tisztázni, hogy nem azért
van, mert napi szinten kell lefogni vagy megfékezni. Nem is tehetjük, mert a biztonsági őröknek
megvannak azok a törvényadta keretek közötti lehetőségei, jogosítványai, hogy egyáltalán mit
tehet. Igen, ha szükség van, akkor nyilván megnézik, hogy mit visz be, mit visz ki, kik járnak a
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környéken. Azt gondolom, hogy a biztonsági őr a környék biztonsága szempontjából sem rossz
dolog. Még nem dőlt el, hogy ide ezt a fajta őrzést igénybe szeretné -e venni a fenntartó, itt még
nem tartunk.
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Szívesen felajánljuk azt a lehetőséget, hogy akár a Polgármester urat, Képviselő-testületet vagy a
lakosságból bárkit elviszünk. Idehozok két kilenc-tíz fős buszt és megmutatjuk, hogy néz ki egy
ilyen otthon és hogy működik a valóságban. Szívesen megmutatjuk, hogy hol van az országban és
kiválasztják, hogy melyikbe szeretnének elmenni. Én szívesen vállalom, hogy elvisszük egy, a
fenntartásunkban lévő intézménybe és este visszahozzuk Önöket.
Szivák Mónika projektmenedzser
A kerítés kapcsán annyit tudok elmondani, hogy előírások, jogszabályok kötnek minket is. Nem
fogunk égig érő kerítéseket, nem lesz drót rajta.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
A hatóság fogja engedélyezni. Nyilvánvaló, hogy olyan tervet készít a tervező, ami majd
várhatóan a helyi és hatósági előírásoknak is megfelel.
Szivák Mónika projektmenedzser
Technikailag sem lehet, hogy ők ki lennének választva, nincs működési engedélye ennek a
gyermekotthonnak, tehát nem tudott volna egy beszerzést sem lefolytatni rájuk. Ők még nem
működnek.
Szabó Zoltán képviselő
Köszönöm szépen!
Dr. Zalán Gábor jegyző
Bocsánat, egy technikai információ. Legyenek szívesek segíteni azzal a jegyzőkönyvet, hogy aki
megszólal, a kedves nevét mondja, hogy az utókor számára a jegyzőkönyvvezető megfelelően
rögzíteni tudja. Köszönöm szépen.
Kozma Sándor velemi lakos
Kozma Sándor vagyok. Az egyik kérdésem az lenne, hogy mit jelent az, hogy speciális igényű
gyermekek kerülnének ide? Milyen korúak kerülnének ide? A harmadik pedig, hogy ez a 24
gyermek miért kerül elválasztásra?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Mi a speciális? Ez az ellátási forma egyszóval azt jelenti, hogy magatartászavaros. Tehát van a
normál, a speciális, és a különleges nevelési igényű gyermek az ellátórendszerünkben. A normál
az, amelyik legkevésbé sérült és gyakorlatilag leginkább hasonló nevelési igénye van, mint egy
családban nevelkedőnek. A különleges esetében van a fogyatékkal élő, enyhe-, közép-, vagy súlyos
fogyatékkal. Ez bármilyen fogyatékra igaz. Aztán van a speciális, a magatartászavaros gyermek.
Az, hogy miből fakad a magatartászavara ez sokféle lehet. Lehet egy betegségéből fakadó, lehet
szerzett és én sejtem, hogy mire irányul a kérdés és elébe mennék a további kérdéseknek.
Előfordulhat, hogy szerhasználók vannak köztük és adott esetben azért kell kiemelni, de
nyilvánvaló, hogy erre megfelelő választ tud adni, jelen helyzetben is az ellátórendszer, ahol
vannak. Mi volt még a kérdés?
Kozma Sándor velemi lakos
Életkoruk? Miért kerülnek elválasztásra?
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Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
3-21 éves korig elvileg jöhetnek ide, de azt tudni kell, hogy a gyermekvédelmi törvény célja, hogy
12 éves kor alatt nevelőszülőkhöz kerüljenek az állami nevelt gyermekek. Tehát elsősorban a 12
éves kortól 21 éves korig kerülnek a gyermekotthonokba, nem pedig nevelőszülőkhöz. Ilyen
életkorra kell gondolni. Nagy dilemmája a szakmának és időről-időre hol az egyik, hol a másik
szemlélet kerül előtérbe, illetve háttérbe. Integráltan vagy nem integráltan neveljék ezeket a
különböző szükségletű gyermekeket. Most éppen az a nevelés, ami integrált az nem tud olyan
hatékony lenni, mintha egy gyermekotthonba próbálunk meg melléjük állítani szakmákat, akik
jobban tudják támogatni az őket. Ezért próbáljuk meg speciális gyermekotthonba elhelyezni őket
és nevelni őket.
Szabó Ádám velemi lakos
Jó estét kívánok, Szabó Ádám vagyok. A mi utcánk végén lenne ez az intézmény. Fontosnak
tartom kihangsúlyozni a magam részéről, - illetve ahogy ismerem a velemi polgárokat immár 6
éve – minden jó érzésű ember tudja, hogy a cél az nemes. A helyszín az érdekes. Egy ilyen
intézménynek nem egy 300 fős zsákfaluban kellene megvalósulnia, ahol nincsen rendőrség, nincs
olyan intézmény, infrastruktúra, ami támogatná. Tehát én nem félek magánemberként, nem a
félelem beszél belőlem, hanem a racionalitás. Üzletemberként én biztos nem helyeznék el egy
otthont olyan helyre, ahova mindent vinnem kell, ahol az üzemeltetés nemhogy drága, szinte
lehetetlen. Ebben a faluban se szennyvíz-elvezetés, semmi nem indokolja azt, hogy egy 50 főt
folyamatosan, napi szinten ellátó rendszert oda építsek. Ez egy olyan irreális dolog, ilyeneket a 80as években a Ceaușescu-rendszerben csináltak, hogy olyan helyekre raktak intézményeket, amiket
utána nem lehetett üzemeltetni. Embereket kell oda folyamatosan vinni, el kell látni élelmiszerrel.
Szerintem a dolog nagyon szép és nemes, de tipikusan városban kellene lennie.
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Ha megengedi, az országos viszonylatokba a Főigazgatóság működéséről. A nagyváros azt
mondja, hogy miért visszük oda a gyermekeket, a kisváros és a kistelepülés azt mondja, hogy ő
kicsi. Azért kerülnek a gyerekek ilyen környezetbe, mert a nagyváros is egyfajta elvadító jelleggel
bír. Győr már nem működik sajnos. Sopron mellett Harkán van a 12 fős lakásotthonunk.
Ugyanazok a gyerekek – érdekes módon – teljes más ingereknek vannak kitéve, egészen másfajta
életmódot élnek. Sokkal jobban tetszik ez a fajta nyugodt élet, ami vidéken megjelenik. Nem
pedig az a fajta impulzus, ami ott van. A másik kérdés pedig az, ha zsák falu, ha nem zsákfalu, ez
egy település, itt emberek, polgárok élnek, akiknek meg van az életük és közéjük szeretnénk
beilleszteni ezeket a gyerekeket. Itt kell majd élni. Lehet, hogy nem pont Velemben, nem pont
Szombathelyen és így tovább. Inkább ezt tanulják meg és ez a jó példa, hisz az Önök példája
sokkal jobb, mint a nagyvárosi példa. Nálunk ez a szakma véleménye és ezt tapasztalatból is
tudom mondani. Ezért van az, hogy otthonainkat, ahol pszichiátria és fogyatékos emberek élnek,
nem a nagyvárosi dzsungelbe tesszük be, ahol senki nem segít a másikon, nem köszönnek
egymásnak. Hanem pont ide, mert a legjobb környék és erre van szükségük.
Kozma Sándor velemi lakos
Ön beillesztésről és integrációról beszél. Ha pedig körülnéz ebben a teremben, Ön reális
lehetőségként látja azt, hogy 14-18 év közötti sérült gyermekek beilleszkedjenek ebbe a
közösségbe? Én kizártnak tartom.
Balázs Tibor velemi lakos
Egy pillanatra álljunk meg. Balázs Tibor vagyok. Jártak az építményben?
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Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Igen.
Balázs Tibor velemi lakos
Hányas szám alatt van?
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Nem tudom, helyrajzi száma van.
Balázs Tibor velemi lakos
Kossuth Lajos utca 1. Akkor hadd mondjam el magának, jó? 2002-től 2011-ig ott voltak gyerekek.
Lefektettük a csatornát, lefektettük a gázt, a csatornát lefektettük 10 km 500 m-re. A gázt
lefektettem 11 km 640m. Most ezt hallgassa meg, jó? A Gyermeküdülő háza körül van 2x50-es
medence, két gravitációs rendszer; egy alsó egy felső. Ott van egy nyomásfokozó. Amikor
építették a csatornát, én arra kértem a Polgármestert, Horváth Miklóst, Miki, a domb tetején nem
csinálunk nyomott vezetéket. Könyörögtem neki, hogy a Gyermeküdülő bejáratától 70m-re
csináljunk egy gravitációs csatornavezetéket. Nem, nyomott vezeték lett! Én annyit tudok – mert
én a Vízműnél dolgoztam – és ott tettek egy átemelőt, bement a kapun, két méterre van az
átemelő. Ha tankoltunk, két napig üzemelt, egy napig volt jó. Meg tudják mondani, aki ismeri
Velemet, sajnos nem sokan, hogy a Kút utcán – a velemiek tudják hol van – a patakba folyt bele a
fekália. Tudja mit jelent az? Folyt bele a fekália, erről nem tud ugye?
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Nem tudunk.
Szivák Mónika projektmenedzser
Bocsánat én erre válaszolok.
Balázs Tibor velemi lakos
Mondom, sérült gyerekek voltak, én beszélgettem is velük. A lányoknak meg a fiúknak vittem fel
a holmikat, amiket a padlásra feldobtam, mert sajnáltam őket. Nézze meg, hogy néz ki! A
Gyermeküdülőnek a kerítését motorfűrésszel, nem kértem pénzt, én vágtam le a sövényt. Arról
kell beszélni, hogy mi itt élünk. Nyugodtan akarunk élni. Én nem fogok engedni, ha törik, ha
szakad. Mert én 58 éves vagyok és szeretek nyugodtan élni, tudja? És biztos, hogy rá fogok tenni
arra, hogy ezt a csatornarendszert megszűntessék. Ugyanis nem működik! Aki tudja, a Hajósék
házánál odanyomja bele a szivattyút.
Szivák Mónika projektmenedzser
Elnézést, hadd válaszoljak. Abszolút tervezés alatt állunk. Én nagyon szívesen elfogadom az Ön
segítségét, sőt mivel helyi ismerete van, a tervező nagyon fog neki örülni.
Balázs Tibor velemi lakos
Elmondtam, én most is elmondom, én 58 éves vagyok és nyugodtan szeretnék élni Velemben.
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Értettük, köszönjük szépen.
Balázs Tibor velemi lakos
Vannak problémák, ugye?
Szivák Mónika projektmenedzser
Kezelhetőek a problémák.
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Balázs Tibor velemi lakos
Elmondanám magának, van két román család. Elmentek haza, ki ellenőrzi őket, hogy behozzák a
vírust? Én lekopogom, Velemben még nem volt. A régi öregek azt mondták, hogy az idegentől
félni kell. Én nem vagyok ellene, mert én ismerem a Gyermeküdülőt. Anyám ott takarított, ismeri
a KISZ tábort, hogy néz ki. 11-ig ott hol voltak?
Kelemen Tibor velemi lakos
Kelemen Tibor. Megpróbálok 1 percbe beleférni. Mindjárt 50 perce beszélgetünk erről a témáról.
Ebből is az látszik, hogy valóban kardinális kérdés és nagyon érdekel mindenkit. És mindenkinek
nagyon igaza van egyébként. Én azért megmondom előre, hogyha most kellene szavazni, én
tartózkodnék. Mert nekem nagyon kevés ez az információ. Megkérdezem először is, hogy készült
-e esettanulmány? Feltételezem, hogy nem.
Szivák Mónika projektmenedzser
Bocsánat, én nem értettem a kérdést.
Kelemen Tibor velemi lakos
Hatástanulmány készült -e a Velemre vonatkozó létesítésről? Mert nem tudom és úgy veszem
észre, hogy nem készült. Velem, - e szerint – nem az első, már felkerestek több helyszínt is és
miután visszautasították, akkor kerültünk ide Velemhez. Ahhoz képest, hogy másfél éve –
Polgármester úr kétszer is említette – folyik ez a projekt és Polgármester úr tud róla, én meg most
hallom először. Hányan hallották ezt a dolgot? A problémát….
Kozma Sándor velemi lakos
Levelezésre, iratokra, amiket nekünk meg kellett volna ismernünk előtte.
Kelemen Tibor velemi lakos
Erről van szó, engedje meg, hogy hadd mondjam el és utána felszólalhat, mert nem fogok
beleférni egy percbe. Tehát, ha másfél éve megy ez a dolog, én feljegyeztem, mikor kezdődött.
Akkor most ne várja el tőlünk most senki, hogy itt fél óra alatt döntsünk, szavazzunk és akkor
mehet és ki tudja, hogy mi lesz? Nem tudjuk. Én legalábbis nem fogom tudni. A másik dolog,
majd el tetszik mondani, hogy készült és mi készült és hogyan jutottunk ide. Egyébként én nem
zárom ki a dolgot, mert vannak a társadalmunkban, mindenféle intézmények, kényszeres betegek,
egészen a börtönökig, még szegény migránsokat is be kellene fogadnunk. Ahogy az előttem szóló
mondta, nagyon nemes dolog, elviekben nem vagyok ellene, de így nem tudok dönteni. A
kerítéssel kapcsolatban, meg az őrző-védő kft-vel, hogy kit is kell védeni nem tudom? A lányokat
kellene -e védeni vagy a lakosokat, döntsük már el. Kerítés kell vagy nem kell? Mint a
migránsoknál, hogy be ne jöjjenek vagy ki ne menjenek, vagy hogy van ez az egész? Amíg nem
látunk egy pontos tanulmányt, megbeszélést és amikor nem beszélünk róla legalább napokig. A
magyar ember azt mondja, hogy majd alszom rá egyet és akkor majd meglátom, mert lehet, hogy
holnap másként gondolkodom, addig az én véleményem szerint így nem tudunk dönteni. Van egy
részletkérdés, vagy benne lesz a tanulmányban, ugye úgy van, hogy kb. 33 személyzet, aki állandó
személyzet, ugye? Ők itt fognak lakni velük? Vagy hol fognak lakni? Milyen lakosok lesznek?
Velemiek?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Természetesen műszakbeosztásban itt lesznek. Bent a házban dolgoznak. Ha Velemiek, akkor
Velemiek. Megpályáztatjuk, így van. És akkor, ahonnan éppen jelentkeznek.
Kelemen Tibor velemi lakos
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Ez a 27 munkavállaló lenne ugye? Erre gondolnak? Arról volt szó, hogy lesz 2+4, és 27
munkavállaló?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Igen, a 27-ben benne van a 2+4 is.
Kelemen Tibor velemi lakos
Gondnok, takarítónő, szakácsnő, ilyesmi? 2 nevelő és 4 gondozó?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Gyermekfelügyelő. A többi pedig az egyéb. Műszakbeosztásban fognak jönni és itt lesznek velük
éjjel-nappal, 0-24 órában.
Kelemen Tibor velemi lakos
Tehát mindig van a 2+4?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Természetesen a műszak beosztást azt Önnek nem tudom megmondani.
Kelemen Tibor velemi lakos
De ők nem velemi lakosok, mert szakemberek egyébként? Velemben nincs ilyen szakember.
Lehet a Polgármester úr ismer, de én nem tudok.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Munkavállaló, közalkalmazotti.
Dr. Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Bocsánat, hogy közbeszólok. De a többi helyen is, például Szakonyban, Harkán stb. ott is mikor
megkezdtük az egészet, ott is ugyanezt mondták. Most már a lakosok jönnének dolgozni.
Megépült a ház, látják, hogy kész van, jelentkeznek, hogy szívesen vállalnának munkát. Nem kell
utazgatniuk.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
A nevelőpedagógusok közül szoktak általában kikerülni. A gyerekfelügyelők esetében pedig
képzéseket szervezünk vagy legalábbis eddig így szoktuk.
Kelemen Tibor velemi lakos
Tehát kell szakember. Az, hogy pszichológus, nyilván, ahol van. Valaki, valahol megpiszkálta,
mert a Kft már készpénzként jöttek, hogy itt leszünk.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Nem tudom, hogy honnan vették.
Kelemen Tibor velemi lakos
Jó, ezt elvethetjük.
Dr. Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Közbeszerzés köteles, van egy csomó szabálya, hadd ne mondjam.
Kelemen Tibor velemi lakos
11

Lezárnám a szónoklatomat. Annyi, hogy szeretném tudni a részleteket és mindenki szerintem
szeretné tudni, miből áll az egész dolog? Nekem van elképzelésem, és tapasztalatom, de
legtöbben nem tudjuk, hogy mi is ez tulajdonképpen és jó ötlet volt, hogy delegációnak
bemutatni, hogy máshol, hogy működik. És utána még a felelőst is megnevezik, hogyha tényleg
valami van, meg történik, akkor kitől kérhetjük számon? Kinél szólhatunk? Én tartózkodom,
köszönöm szépen.
Balázs Tibor velemi lakos
Én annak a híve vagyok, hogy aki lakos Velemben, annak mindenkinek az aláírása kell. Nem a
Hivatalé. Csókolom, nekünk van problémánk. Nézze meg, hogy hány útja van Velemnek? 16.
Abból mennyi járható? Rákóczi utca, Petőfi, Kossuth, Jókai a többi, az autók nem mennek el. Ide
nem tudnak bejönni. A világítás nem ég. A Rákóczi 54-től a 80-ig nem ég most se.
Szabó Zoltán képviselő
Tibi a témához, légy szíves.
Balázs Tibor velemi lakos
26 nap alatt nem tudták megcsinálni. Senki nem jelenti be! Állandóan én telefonálok. A Szabó
Zoltán Úr bemegy, reggel ½ 9-kor fölkel, ¾-kor beül a Hivatalba, ennyi, aláírja a papírokat.
Bakos László polgármester
Bocsánat, Tibor, az elején is elmondtam, mindenkit hagyunk szóhoz jutni.
Balázs Tibor velemi lakos
Október 18-án ott voltam a Hivatalban. Egy személy dolgozott, a többi hol volt? Szabadságon?
Meg kell mondani, ennyi.
Bakos László polgármester
Pontosan én nem tudom. Ez nem ide tartozik. Hagyjunk mást is szóhoz jutni. Az elején
elmondtam 5 perc.
Balázs Tibor velemi lakos
A Képviselő-testület nem bírja a munkáját! Egyetlen egyet nem látok!
Velemi lakos
Tibi, üljél le légy szíves, ez más téma!
Balázs Tibor velemi lakos
Nem ülök le. Nem ülök le.
Bakos László polgármester
Még van valakinek ehhez kérdése? Tessék.

Kozma Sándor velemi lakos
Kérdésem lenne, hogy ellentmondó információt kaptunk arra, hogy ezek a gyerekek hol
tanulnának? Olyat is éreztem, hogy nem tanulnának, a másik pedig az, hogy tanulnának?
Intézményen belül? Kik tanítanák őket?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
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Mindenképpen tanulnának.
Balázs Tibor velemi lakos
Azért van a falugyűlés, hogy
Pálffy György Csaba képviselő
Tibor, kérlek, kulturáltan!
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Természetesen pedagógus munkakörben, úgy ahogyan Ikerváron is történik, egy belső iskolát is
tervezünk. Ezenkívül járnának nagy valószínűséggel. Gépkocsi is van ebben a projektben, tehát
vinnénk őket abba az iskolába, ahová tartoznának, ahol most is tanulnak. Illetve, ha újak jönnek.
Nem tudom, hogy Velemből hova járnak tanulni általános iskolába? Oda vinnénk őket.
Kozma Sándor velemi lakos
Egy csomó dolog van, amit még Önök sem tudnak. Oda akarnak rakni egy helyre egy ilyen
intézményt, amiről fogalmuk sincs.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
De, bocsánat, van fogalmunk. De azt nem tudom pontosan, hogy a 24 lány közül, aki olyan…
Kozma Sándor velemi lakos
Én megmondom. Én 30 éven belül részt vettem egy ugyanilyen közmeghallgatáson, ahol nem
fogadta el a falu. Sajóőrsről van szó, nem fogadta el a falu a hasonló gyermekotthon létesítését.
Ennek ellenére, odarakták a gyermekotthont. 14-18 közötti lányok voltak, 20 és 30 között. Én 5
házra laktam ettől a létesítménytől. Ezután 15 év rémálom következett. Totális rémálom. Ott
oktatás nem volt, mert őket oktatni nem lehet. Nem vették igénybe az oktatást. Egy idő után meg
is szűnt az oktatás. Odajártak a környékről a fiúk, éjjel-nappal ment a dáridózás. Megjelent a
bűnözés, elértéktelenedtek az ingatlanok. A mi ingatlanunk jelen pillanatban, - 5 éve már nincs ott
a létesítmény – de a mi házunknak a négyzetméter ára jelenleg, 100.000 Ft/m2. Tőlünk 3 km-re,
Tiszaújvárosban, 1 millió Ft/m2 körüli áron járnak az ingatlanárak. Tehát még mindig, 5 éve már
elköltöztek és még mindig ez a helyzet. Egy ilyen kis faluba, ha odatesznek ilyen intézményt, vége!
Balázs Tibor velemi lakos
Letarolja!
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Én nagyon remélem, hogy ez nem így van. Amit erre én reagálni tudok az az, hogy a jelenleg is
ilyen nevelési igényű lányok vannak Kőszegen, Gencsapátiban. Ott nincsenek ilyen jellegű
gondok, amit Ön most említett.
Kozma Sándor velemi lakos
Ön mondhat ilyet, de mi tudjuk azt, hogy vannak.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Én bizonyítani is tudom. De iskolába járnak ezek a lányok, nyilván deviáns magatartásúak.
Nyilván van velük gond, de legyek őszinte, ha végigmegy Szombathely utcáján….
Kozma Sándor velemi lakos
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Azért költöztünk ide, most költöztünk ide a nyáron, azért, mert menekülünk. Ilyenek elől
menekülünk! Helyről-helyre. Kontinensről-kontinensre. A végén ide jutottunk és itt is utolér. És
én megértem Önt, Önnek ez a munkája, el kell Önnek helyezni ezeket a gyerekeket. Sehol nem
akarják befogadni őket. Ugyanaz, mint a migránsság.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Saját állampolgáraink…
Kozma Sándor velemi lakos
Az én tapasztalom az, hogy tudjak azt, hogy kik kerülnének ide. Ön is utalt rá. Tehát nehéz
gyermekek.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Nehéz sorsú gyermekek, úgy van.
Kozma Sándor velemi lakos
A mi részünkről ez nem nehéz sorsút jelent, hanem nehéz…problémás. Sajnos mindig odébb
kellett költöznünk.
Szivák Mónika projektmenedzser
De ilyen gyerek a szomszédjában is lehet, már elnézését?
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Én megértem Önt is.
Kozma Sándor velemi lakos
24 gyereket elhelyezzenek, tönkre tennének egy 300 lakosú falut!
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Nem ez a cél.
Kozma Sándor velemi lakos
De az Ön munkája szempontjából ez a cél!
Fördösné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Én elmondtam, hogy természetesen az is érdekünk, hogy rendben működjön. Nem szeretnénk.
Ternyák Zoltánné velemi lakos
Szabad szólni? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én féltem ennek a kis falunak a sorsát! És
nagyon kérem az itt lévőket, hogy jól gondolják meg, hogy ezt megengedjük -e? Nincs más
mondanivalóm, csak ennyit szerettem volna. 68 éve itt lakok és nyugalomba, békességben. Nem
szeretnék mást.
Kozma Sándor velemi lakos
Van értéke a falunak! Tehát Önök az értékét vennék el a falunak. Amiért mi is szeretünk itt lenni,
amiért mi idejöttünk lakni.
Ternyák Zoltánné velemi lakos
Én meg itt élek.
Bakos László polgármester
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Köszönjük szépen a kérdéseket, nyilván azért vittük a közmeghallgatás elé, a Tisztelt lakosok elé,
hogy erre megfelelő választ kapjunk. Nem erőszakolja senki sem Önökre, azért nem döntöttünk,
azért nem döntött a Képviselő-testület a község lakói helyett.
Balázs Tibor velemi lakos
Helyettünk ne döntsenek!
Bakos László polgármester
Bocsánat Tibi, hadd mondjam végig. Mi meghallgattunk, még egyszer mondom neked is 5 perc,
mert akkor senki nem fog tudni szóhoz jutni. Próbáljunk meg úgy viselkedni, hogy mindenki
szóhoz jusson! Ne kiabáljunk bele! Meghallgatunk mindenkit. Van -e még valakinek kérdése? Úgy
érzem, hogy nem fogunk erről most dönteni, mert ezek a válaszok nem voltak kielégítőek a
lakosság számára. Nem tudom, hogy ez így mehet -e? Jegyző úr, ha most nem döntünk vagy?
Dr. Zalán Gábor jegyző
Nyilván a közmeghallgatásnak az a lényege, hogy meghallgassa a Képviselő-testület. A
demokrácia szabályait illik betartani. A tisztelt lakosság 5 évente ráruházza a döntéshozást a
Képviselő-testületre. Nyilván a Képviselő-testület előző ülésén, – ahol ez napirend volt-,
dönthetett volna a közmeghallgatás vagy a falu lakosságának kikérése nélkül is, hiszen élvezi ezt a
bizalmat, az Önök jóvoltából, ahogy ezt 5 évente megrendezésre kerülő önkormányzati
szavazáson a testületre ruházták. De az a döntés született, hogy kérjék ki a falu véleményét is,
ismerjék meg a többség akaratát. Szeretnék, nem szeretnék, hogy viszonyulnak hozzá, hogy sem.
Ezt követően szintén a Képviselő-testület fog erről a kérdésről dönteni. Nyilván most már
ismerve a falu lakosságának többségi, kevésbé többségi, egyhangú, nem egyhangú véleményét.
Ezt majd a szavazáskor minden képviselő és Polgármester úr is eldönti, hogy az igenre vagy a
nemre teszi fel a kezét. Az is lehet egy következő lehetséges lépés, az igazgató úr felajánlásával
élve, - amit egyébként az előző Képviselő-testületi ülésen megbízott igazgató asszony is feltett és
a Képviselő-testületnek javasolt - elviszi egy működő intézmény megnézésére. Kirendeltség
Igazgató Úr pedig azt javasolta, azzal is lehet élni, hogy akár, akit érdekel 2 db 9 fős kisbusszal
elmegy, amennyiben erre igény van. Ha nincs rá igény, enélkül is tud dönteni a Képviselő-testület.
Kérhet még több információt, de nyilván előbb-utóbb valamilyen döntést kell hozni.
Kozma Sándor velemi lakos
Nélkülünk döntenek, ugye?
Dr. Zalán Gábor jegyző
Igen.
Kozma Sándor velemi lakos
Ez a demokrácia, éljen!
Dr. Zalán Gábor jegyző
Uram, ez nem népszavazás. Ha népszavazásra bocsájtották volna a kérdést, akkor lehetőség van a
véleménynyilvánításra.
Kozma Sándor velemi lakos
Mi az érdekeink képviseletére választjuk meg az általunk választottakat.
Dr. Zalán Gábor jegyző
Ezért kérte a Polgármester úr a közmeghallgatást a képviselő-testület javaslatára.
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Kozma Sándor velemi lakos
Ez ketté válik, amikor már megválasztottuk, ők azt csinálnak, amit akarnak!
Pálffy György Csaba képviselő
Elhangzott, hogy a lakossággal nem megyünk szembe.
Bakos László polgármester
Nyilván azért vittem közmeghallgatás elé, hogy ami itt el fog hangzani…
Dr. Zalán Gábor jegyző
Tehát itt nem lesz népszavazás, hogy akik itt vannak felteszik a kezüket és a többség dönt. A
Képviselő-testület fog erről döntést hozni. Megpróbáltam érthetően fogalmazni.
Balázs Tibor velemi lakos
A megpróbálom az kevés!
Dr. Zalán Gábor jegyző
Én érthetően fogalmaztam. A Balázs Tibor úrnak válaszolva jelzem, hogy két fős a Hivatal. A
Kirendeltség-vezető asszony október 18-án nálam volt Kőszegen, és nem tartozok magyarázattal,
hogy a Hivatali dolgozók kinél, hol vannak, milyen ügyet intéznek. Ezt csak mellékesen, de nem
ez a témája a közmeghallgatásnak.
Bakos László polgármester
Köszönöm szépen a Jegyző Úrnak, hogy a jogi részét elmondta. Én azt gondolom, hogy a
Képviselő-testület hallotta az itt elhangzottakat. E szerint és álláspontunk szerint fogunk dönteni
a település érdekeit képviseljük és ezt tartjuk szem előtt. Az Igazgatóság részéről pedig
megköszönjük a részvételt és a tájékoztatást és írásban fogjuk tájékoztatni Önöket.
Fördősné dr.Kardos Erzsébet igazgatóhelyettes
Köszönjük szépen!
Dr.Szopka Zsolt kirendeltség igazgató
Köszönjük szépen! További jó munkát!
Szivák Mónika projektmenedzser
További szép estét mindenkinek!
Bakos László polgármester 10 perces szünetet rendel el 18 óra 4 perckor.

A közmeghallgatás 18 óra 20 perckor folytatódik.

2. Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben meghozott döntéseiről, az önkormányzat
képviselő-testületének munkájáról, a lakóhely környezeti állapotáról
Előterjesztő: Bakos László polgármester
Hozzászólások:
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Bakos László polgármester
Folytatnánk a 2. napirendi ponttal. Nyilván nem akarok itt a másikra visszatérni, tudomásul
vettük és azt gondolom, hogy a Képviselő-testület és jómagam is a település lakosságát
képviseljük. Az elmúlt két év összefoglalója nem lesz egyszerű. Az ember tájékozódott az
önkormányzati élettel. A vállalkozói szféra az nem egy és ugyanaz számomra. Az önkormányzat
élete teljesen másképp áll össze. Egy picit hadd térjek vissza az előbbi felszólalásra. Nyilván sem a
Jegyző úr, sem a dolgozók nem tehetnek arról, ami 2013-ban Kormányrendelet alapján létre
kellett hozni. A kis településeknek valahova egyesülni kell, tartozni kell. Akkor született a döntés
és Kőszeghez tartozunk, Bozsok is és így együttesen Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozunk. A költségvetésünk az külön van. Tehát ez, mint egy szolgáltatás – és ha valamit nem
jól fejezek ki, akkor a Jegyző úr a törvényességi, majd helyesbít, mert nyilván van még mit
tanulnom. Sok idő kell ennek azért, de Velemben tisztséget betöltő hölgyek Kőszegi Közös
Hivatalhoz tartoznak, a Jegyző Úr alá ő a munkáltatójuk, nem Velem községi Önkormányzat.
Erről csak ennyit szerettem volna mondani. A továbbiakban igen sok minden lesz, sok projekt
megvalósult. Kezdjük innen a Stirling- villától, mert itt is voltak visszajelzések, visszhang. Nyilván
ez elkezdődött, és még az elődöm elnyert TOP-os pályázata volt, ami nem tudott megvalósulni
bizonyos ügyek miatt. Ebben nagyon nem akarok belefolyni, mert akkor itt ülnék éjfélig.
Sikeresen letudtam, illetve le tudtuk zárni, hogy megvalósuljon a projekt. Nyilván azért lett ez a
szép híd és a parkoló is kialakítva, hogy az első gondolat az volt, hogy egy út valósul meg a Petőfi
útról. Bírósági ügy volt stb. nekem 2 hónapon volt, hogy ezeket az ügyeket lezárjam. Akkor jött
ez a gondolatom, - nagyképűséget félretéve – hogy egy híddal meg tudjuk közelíteni a Stirlingvillát
és akkor az ügyeket le tudjuk zárni. Így nem vész el a projekt, mert még egy hosszabbítás már
nem lett volna. Nyilván ez nagy öröm volt, mert amikor engem beiktattak október 25-én, október
26-án már a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalhoz voltam hivatva ezek miatt a dolgok miatt. De
sikeres volt. Természetesen utána kiderült, hogy 2017. óta nem sikerült megvalósítani a projektet,
ehhez még kellett 30 millió Ft, amit a Minisztériumból sikerült elnyerni. Azt gondolom, hogy ez is
egy nagy mérföldkő volt, nem volt egyszerű. Én nem mentegetőzők, azért indultam, hogy ha már
ideköltöztünk szebbé tegyem, ami tudásom van hozzá tegyem a Velem község életéhez, a
turizmushoz. Egy sikertörténet volt. Én tavaly nem voltam nyaralni, hogy ez a beruházás
megvalósuljon, mert igen elhúzódott. Több projekten részt vettünk a Magyar Falu Program
keretében. Sikeres pályázaton vettünk részt egy óvodaberuházás, egyben egy tornaszoba felújítás.
Magyar Falu Program révén egy orvosi rendelő felújítás. Visszatérve egy pár dolgot felírtam
magamnak. Az óvodaberuházáshoz 11 millió Ft-ot nyertünk el, - nagyságrendileg mondom csak-,
az orvosi rendelő beruházáshoz 30 millió Ft-ot nyertünk el..
Balázs Tibor velemi lakos
Harminc milliót? Szolnoki?
Bakos László polgármester
Igen, a végén majd el fogom mondani. 3 millió Ft pedig orvosi eszközbeszerzés. Én azt
gondolom, hogy az is egy jó dolog volt. Ez a Magyar Falu Program keretében, tehát vissza nem
térítendő támogatás, hisz máson nem is tudtunk indulni, mert eléggé szerény és szegény a bolt.
Most sem hivalkodó túlságosan a költségvetésünk. Tudomásul kell vennünk. Tehát nem volt egy
egyszerű helyzet, rengeteg polgármesteri döntés kellett hozni hisz a vírushelyzetre tekintettel jött a
veszélyhelyzet. Nyilván nem voltam egy egyszerű helyzetben, én azt gondolom, hogy köszönet a
Pénzügyi Osztályvezető Asszonynak is, mert igen sok fejtörést okozott, hogyan megyünk tovább,
mit miből fizetünk ki, és egyáltalán hogyan fogunk kifizetni. Nem lehetett azt mondani, hogy
elvették, hozzá kellett járulni a büdzséhez a gépjárműadóval. 2020-ban nem lehetett megtartani a
Gesztenyenapokat. A Gesztenyenapok a költségvetésbe van beépítve, tehát nem kis fejtörést
okozott. És ki szeretném hangsúlyozni, hogy a Magyar Falu Programon tudtunk részt venni, mert
a tervezési költséget sem tudtuk, mint Velemi Önkormányzat kifizetni. Tehát úgy terveztettem
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meg, hogy kerestem egy tervezőt, konkrétan, aki a Stirling villát tervezte, hogy tervezze meg. Ha
nyer a Magyar Falu Program, - mert ugye abban van egy elkölthető rész a tervezésre, a műszaki
dolgokra, egyéb hasonló kiadásokra – akkor megkapja a járandóságát, de amennyiben nem nyer,
akkor - szó szerint azt mondtam, hogy „sorry”, sajnálom. Tehát így mentünk tovább. A vírus
nagyon megnehezítette a helyzetünket. Tulajdonképpen még egy Magyar Falu Program-os
pályázat is benyújtásra került. A temető, illetve a ravatalozó és az előtető megvalósítása, de azt
sajnos elutasították. Még nincs veszve az sem. Volt még egy TOP-os csapadékvíz elvezetéses
projekt. Annak a gesztora Kőszegszerdahely volt. Sikeres volt, még egy picit hozzá is járult a BITÉP Kft, hogy meg tudjon valósulni. Villámárvíz elvitte az Avar szállóval szemben lévő
patakrészen, mert ott van az a régi fagyizó, addig lett volna megvalósítva. Volt egy kis maradvány
pénz, az idejött Velembe és így az erdőig meg tudott valósulni ez a projekt is. El lett indítva egy
LEADER-es pályázat is, amiből sikeresen – azt gondolom – jól érezte magát. Maga egy Magyar
Értéktár pályázat volt, értéktári ünnepségre kaptuk ezt a pénzt. Írottkő Natúrparkkal csináltuk ezt
a pályázatot, majd, ha nyer a pénz, akkor meg lesz a jutalom, ha nem akkor sajnos. De
szerencsére a Kormány a veszélyhelyzet miatt ültette ezt a dolgot és idén sikeresen nyertünk 1
millió Ft-ot, amit mi vettünk kézbe, mert az Írottkő Natúrparknál is átalakítások voltak. Kettő
Fórumot kellett tartanunk, aki részt vett rajta, tudja, hogy mi volt és mi hangzott el, hogy
megmentsük ezt az összeget és fel tudjuk használni a falu javára. Azt gondolom, hogy aki ezen
részt vett az jól érezte magát. Hisz ez a célunk, hogy szebbé és jobbá tegyük a dolgokat. Nemzeti
Művelődési Intézet által egy kisebb beruházás valósult meg és köszönet nekik érte. A
Könyvtárban egy komplett bútorzat cseréje történt. Volt még egy másik dolog, biztos hallottak
róla. Ugye nem lehetett közmeghallgatást tartani, volt egy időszak, hogy a tájékoztatás, amiről én
ígértem, hogy papírra lesz fektetve, de nyilván annyi minden történt, hogy jobb az én számból
hallanak dolgokat, ezt leírni már nem ugyanaz lett volna már. Nyilván tervezett volt ez tavalyi évre
is, 2020-as évben, de nem lehetett megtartani. Be lett ütemezve, újra bejött a vírus. Most is van
veszélyhelyzet, de engedélyezték a közmeghallgatást egyenlőre. Picit elkanyarodva,
maszkhasználat van, november 8-tól hoztuk be a bozsoki Alpolgármester Asszony, a kőszegi
Polgármester Úr és jómagam. Azért, hogy óvjuk és védjük a lakókat, az emberiséget, a
dolgozókat. Természetesen az önkormányzati intézményeken felül még ki van bővítve. Nem
tettük kötelezővé az oltást, de javasoljuk. A Malomról is voltak kósza hírek. Négy és fél éve
lakom Velemben, ahogy én ezt megtapasztaltam és hallottam az itt lévő lakosoktól, hogy az
sosem volt Velemé. Velem, Rákóczi u. 1. szám volt és nem volt sosem az Önkormányzaté. Ennek
utána jártam és nem voltam egyszerű helyzetben. Ezt a Malmot kiprivatizálták annak idején.
Nehezen megtaláltam a tulajdonost, hisz nem a tulajdonos keresett meg engem. Sok
beszélgetésünk és tárgyalásunk volt. Felajánlotta a Velem községi Önkormányzatnak, a velemi
lakosoknak turizmus céljára. Nyilván feltételekkel. 2022. március 15-ig engedélyköteles tervekkel
kellett volna rendelkeznem és – ha jól emlékszem - 2025. évig nagyközönség előtt átadni és
emléktáblát elhelyezni a családnak, hogy a család úgymond ingyen felajánlotta. Meg is történt,
hogy 2020. januárjában az Önkormányzat birtokba vette, aztán nehézségek kőkemény gondokat
göngyölítettek elém és a Képviselő-testületnek is. A Képviselő-testület akkor nem ülésezett,
polgármesteri döntés volt. Aztán egyező, nem egyező testületi döntés, azt mondták, hogy inkább
nem. Én azt gondoltam, hogy fog sikerülni. Nyilván jelen esetben úgy néz ki, hogy veszett fejsze.
Még nem adtuk vissza, de volt egy polgármesteri döntés és ahogy vissza lett állítva júliusban a
Képviselő-testület a polgármesteri döntést visszavonták. Nyilván erre volt indokuk, tényleg nem
volt egy egyszerű dolog. Biztosítást kellett rá kötni. Éves szinten, azt hiszem, a biztosítás 500.000
Ft volt, ha jól emlékszem. A költségvetésünknek nem hiányzott. Nagy szomorúság, de jelen
esetben ott tartunk, hogy jött a tulajdonos részéről egy követelőző levél, hogy mitől esett el. Most
ott tartunk, hogy ezt a Malmot vissza fogjuk adni és állunk elébe az Ügyvéd Úrnak. Ez lett volna
a Malom. Akkor még annyi lenne, hogy januárban aláírtam egy támogatói okiratot TOP 2-es
projekt a Megyei Értékek mentén. Kétkeréken- ez lesz a neve. A Stirling-villa beruházása fog
folytatódni, ami egy sikeres TOP-os elnyert pályázat lesz. 450 millió Ft-ot nyert Velem község rá.
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Természetesen hozzá kell tennem, hogy ennek a projekt menedzsere a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal és velük közösen fog megvalósulni ez a beruházás. Ezeknek a dolgoknak
a kijárása is. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy előrelépés Velem község történetében.
Meg fog valósulni tetőcsere, napkollektor, parkosítás, hátul fazekas és kovácsműhely. Úgy néz ki,
hogy lebontásra kerül. Még nyilván van egy-két finomítás, de nagy valószínűséggel és a XXI.
századnak megfelelően lenne megépítve. A fafaragóknak a faépülete is felújításra kerülne ebben
az összegben és egy bringa-javító is lenne a kis faháznál. Sikerült beletenni a fahidat a
Polgármesteri Hivatallal szemben ebbe a projektbe. Egy mentesítő út lenne a Gesztenyés útról
egy kifli alakban. Az még helyi egyeztetésre vár még az ottani lakókkal, hogy milyen tud
megvalósulni. Jelen esetben, - ahogy tetszettek látni – a parkoló mindkét vége meg lett nyitva.
Azért, mert itt van négy lakóingatlan – korábban nyaralók – valami úton módon meg kell
közelíteni. Egyébként nem szolgalmi út, de nyilván ők nem tehettek erről. Meg kell nekik
közelíteni, de ez is meg fog oldódni fentről egy murvás úttal és utána tudunk parkosítani és le
tudjuk zárni az egész területet. Természetesen vannak még további ötletek, hogy egy szabadtéri
színpadot is megvalósítanánk itt a Stirling udvarában. Majd meglátjuk, hogy bele tudjuk -e tenni
ebbe a projektbe. Van még sok tennivalónk az utakkal kapcsolatban. Országgyűlési Képviselő
Úrtól kezdve, nagyon sok helyen tárgyaltam ezekben a dolgokban. Lett volna lehetősége a Velem
községi Önkormányzatnak, hogy induljunk egy útberuházáson, de nem volt hozzá 15% önerőnk.
Tavaly is és a 2021-es évben is kiírták, de nem volt 15%. Kőszegszerdahely pár száz métert
pályázott, Cák úgyszintén a Hivatal előtt. Csak gratulálni tudok nekik. Még annyit hadd mondjak
róla, hogy nem azért, mert mi rosszul gazdálkodtunk. Jött ez a vírus helyzet és Istennek legyen
hála én nem tudok róla, hogy Velemben valaki is halt volna meg ebben a Covid-os helyzetben.
Túléltük, túl vagyunk rajta, megyünk tovább. Hála Istennek meg tudtuk tartani a
Gesztenyenapokat. Innen is köszönöm a résztvevőknek, a Képviselő-testületnek, a Hivatal
dolgozóinak, hogy sikeressé tudtuk tenni. Azt gondolom, hogy sok embernek örömet és
természetesen a velemieknek bevételt, - de nyilván ez ezzel jár - tudtunk produkálni. Majd egy
tájékoztatást a Képviselő-testület fog adni a Gesztenyenapokról, a bevételről. Én már tudom,
sikeres volt, picit fel tudunk lélegezni. Nagyon nem, de így van egy pici tartalékunk, amit
észszerűen kell felhasználni a jövőben. A mai napon is egy bejárásunk volt, - nem álltunk meg –
Pálffy György képviselővel reggel 8 órára a BIT-ÉP Kft felajánlotta és el is vállalta, hogy elkészíti
a beruházás hozzá való dolgait. Külterületi utakról van szó, tehát meglévő és tönkrement
aszfaltos útról vagy földes útról. Nekünk nem sok külterületi utunk van. Kettő utat mérettünk fel,
nem ugrottunk bele, el fogják készíteni a költségvetést stb. aztán majd a Képviselő-testület dönt
róla. Ahogy megyünk le Velemből, Novákfalva után van jobbra felfelé a földút, amely nincs
elnevezve, helyrajzi száma van. Az lenne 35 cm vastagon zúzott kővel elsőnek nagy kövekkel,
utána egy finom kövezés kerülne rá. Az lenne megvalósítva benne. Meg a Cáki útról, ahogy
megyünk Kőszegszerdahely felé az a külterületi utunk van, ami aszfaltos. Mert meglévőről kell,
hogy szó legyen. Meglátjuk, ehhez is kell önerő, azt hiszem 10%. Nyilván 50%-át az
önkormányzatnak meg kell finanszírozni, másik 50%-át pedig átadás után az önkormányzatnak a
Kormány megtéríti. Ez is egy lehetőség és bízunk benne, hogy valamelyik sikerül. Meglátjuk, hogy
mivel bírunk, mert tartalékolnunk kell, mert lehet, hogy ettől jobb lehetőség, Belügyminisztériumi
pályázat is lesz jövőre. Történt egy nagyon jó dolog, amit szeretnék
megköszönni. Itt ül Szabó Ádám úr, köszönjük az önzetlen munkáját és adakozását. Nyilván,
hogy érdeke is, de szenzációs jó dolog. A felső Kossuth utca, a Novák úrtól saját költségén
leköveztette a telekhatárig. Hálásan köszönjük, ez is egy fejlődés. Nyilván tiszteletben tartjuk, amit
itt az Igazgatóság elmondott, tárgyaltam velük. A köves utat ők leaszfaltoznák. És az ezzel járó
költségeket bevállalnák, de mivel itt az elhangzottakból ítélve úgy látom, hogy ez nem fog
megvalósulni. Nagyjából összefoglaltam az elmúlt, lassan két évet. Bízom benne, hogy egy szebb
év fog következni, egy vírusmentes év és újra visszaáll az élet, mert nem volt egyszerű az elmúlt
időszak. Köszönöm, hogy meghallgattak és átadnám a szót a Gesztenyenapokról tájékoztató
jelleggel és utána lennének a kérdések.
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Molnár Adrienn képviselő
Üdvözlök Mindenkit! Röviden szeretném értékelni a Gesztenyenapoknak az eredményét.
Próbálok kerekíteni, a pontos számokat megtalálják már Velem hivatalos honlapján. Röviden
számokban. Az október 9-i szombati nap nagyon erősre sikerült, 11.462 fő jelent meg vagy
vásárolt jegyet, több, mint 9,5 millió Ft értékben. A vasárnapi nap az esősebb volt. Itt majdnem
4.000 fő vett jegyet, vagy látogatott el hozzánk. Ez majdnem 3,5 millió Ft értékben. Így a két napi
jegybevétel közel 13 millió Ft lett. Ez egy nagyon jónak számít, pont azért, mert nem emeltünk
sem az árakon. A jegyárak ugyanazok maradtak, viszont a szolgáltatásaink színvonala, - azt
mondanám – esett, de valamivel olcsóbb produkciókat vettünk csak. Úgyhogy nagyon örülök,
hogy ennyien meglátogatták Velemet, illetve a Gesztenyenapokat. Az árusoknál szintén nem
emeltünk árat, ugyanannyi volt a helypénzük, mint két évvel ezelőtt. Kb. a 220 jelentkezett
árusból 210 fizetett, 9,5 millió Ft értékben. Pontos számokat meg tudják találni. Mivel pályázaton
nyertünk egy 1,5 millióson egy 500.000 Ft-os pályázaton, ezt színpadi produkciókra lehetett
pályázni. Illetve lehetett fordítani hangtechnikára, marketingre. Itt plusz 2 millió Ft-tal
számolhatunk, így az összes bevétel 24.896.550 Ft lett, kerekítünk majdnem 25 millió Ft. A
kiadásokról szeretném elmondani, hogy nagyon erősen a költségminimalizálásra törekedtünk. Itt
nemcsak a produkciókra gondolok, hanem minden másban is spóroltunk. Nagyon sok mindent
magunk csináltunk meg. Úgy gondolom egyébként, hogy a következő évben, években kicsit kell a
Gesztenyenapokra költeni, hogy a színvonalat egy kicsit tudjuk emelni. Nem kimondottan zenei
produkciókra mondom, hanem minden más egyébre is. A kiadások összesen majdnem
14.826.000, - Ft-ot tettek ki. Így végül is az eredmény várhatóan – mert még vannak kiadásaink,
amit december 31-ig kell majd kifizetni – ez kb. 10.070.000, - Ft lett. Tehát ez az eredményünk,
amivel zártunk a Gesztenyenapokat. Úgy gondolom, hogy nagyon sok embernek kell köszönetet
mondanunk. Egyrészt az Önkormányzat, illetve a Kirendeltség dolgozóinak, illetve nagyon sokan
segítettek a Gesztenyenapok előtti társadalmi munkában, ami kettő volt. Nagyon köszönjük még
egyszer is Mindenkinek! Ha megengednék, akkor pár embert kiemelnék, akik nagyon sokat tettek,
a Gesztenyenapok lebonyolításában segédkeztek. Kiemelném a Jagodics családot, Gyuszi, Vitusz,
Tündi, Katona Lindát, aki nagyon sokat segített a pályázatban és grafikai tervezésben, továbbá a
Képviselő-társakat is megemlíteném, illetve Savanyó Andrást, Molnár Ibolyát, Molnár Líviát és a
Csepregi Anitát, aki a kulturális tevékenységhez adott segítséget. Nem szeretném rabolni az
idejüket, szerintem a számok magukért beszélnek. Úgy gondolom, hogy sikeres volt. Aki segített,
annak nagyon köszönjük. Aki pedig a következőkben szeretne esetleg hozzájárulni többel, jobbal,
hogy szebbé és jobbá tegyük az egészet, illetve hatékonyabbá, nagyon szívesen fogadjuk jövő
évben majd a segítségüket. Akiket kifelejtettem a felsorolásból nehogy megsértődjenek,
Mindenkinek köszönjük még egyszer is, hogy segítettek a lebonyolításban és a szervezésben. És
várjuk a kérdéseket akkor most, köszönjük!
Bakos László polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást. Még egyet elfelejtettem elmondani. Egy vis maior pályázatot is
adtunk be, 5 millió Ft-ra. Elbírálás alatt van, bízzunk benne, hogy sikeres lesz. Át kellett kalkulálni
a költségvetésünket, mert Velem már nem első alkalommal adta be a vis maior pályázatot, most
már 30% önerő kellett hozzá. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elbírunk az 5 millió Ft-tal,
amit a belterületi utakra fogunk fordítani majd. Bízunk benne, hogy sikeres lesz. Köszönöm
szépen, várjuk a kérdéseket. Azért, hogy mindenki szóhoz jusson és egymás szavába ne vágjunk, a
közmeghallgatás menetét kövessük. Megtiszteljük a másikat azzal, hogy nem szólunk bele.
Köszönöm!
Torma Róbert László velemi lakos
Az első kérdéssel kapcsolatban, akkor miben maradtunk? Mi lesz a vége akkor?
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Bakos László polgármester
Nyilván a Képviselő-testület fog dönteni. Én azt gondolom, hogy hallottuk az itt elhangzottakat,
akkor ebből – valószínűleg – nem fog semmi lenni.
Szabó Zoltán alpolgármester
Akár szavazhatunk is.
Velemi lakos
Legalább, aki itt van általános véleményt mondja el, de ki akarja azt, hogy ide jöjjön az az épület?
Tegye fel a kezét!
Szabó Zoltán alpolgármester
Nem az épülettel van a probléma.
Bakos László polgármester
Ne térjünk oda vissza, elhangzott már. Nyilván tudomásul vettük az elhangzottakat.
Balázs Tibor velemi lakos
Mi lakók vagyunk. Meglehet, hogy 3 év múlva elköltözöl, de én itt maradok. Jó? A falu népe
döntsön! Ne a Testület, meg a Polgármester! Egyezzünk meg abban, jó?
Szitás István velemi lakos
Tisztelettel, azt szeretném javasolni az Intézet felé és egyetlenegy szóval nem hangzott el, hogy
Kőszeghegyalja miről nevezetes. Ide jönnek a vendégek azért, hogy nyugodtak legyenek, legalább
addig, amíg itt tartózkodnak. Ha ők azt tapasztalják, hogy Velemben ilyen van és nekünk
problémáink lesznek és nem lesznek becsületkasszák. Be kell zárni a bejárati ajtókat. Már a
kapukat. Ilyen vonzata lenne annak, hogy felborulna az egész rendszer. Velem, mint olyan, ami
arról volt híres, hogy Törőcsik Mari is itt élt, más is, és mindnyájan azért vagyunk itt, mert ez a
legszebb a világon. Ha ezt összefűzik azzal, hogy itt olyan intézet lesz, akik kiszabadulnak és
zárkózni kell, akkor megette a rossebb.
Szitás Istvánné velemi lakos
Sikeres volt a boltpályázat Velemmel kapcsolatban és nem tudjuk, hogy ki lesz a boltos? Hol lesz?
És mikor nyit?
Bakos László polgármester
Ez egy érdekes szituáció. Én sem tudom. Kezdeményeztem ezt is, mint minden mást. Novák
úrtól kezdve, Roth úron át, de nem adták be. Tóth Istvánné egyéni vállalkozó 62 millió Ft-ot
nyert el, hisz külsős is indíthatott pályázatot. Erre ezért nem tudok választ adni. Előbb-utóbb fog
jelentkezni. A Kádár-villával kapcsolatban is kerestük a lehetőséget. Sikerült kiadni bérbe egy
úriembernek. Jó gazda módjára bérli, kifizette előre az egy évet, mely 1.200.000 Ft+ ÁFA+ rezsi.
Az is egy bevétel és minden bevétel számít. Maximális kihasználtsággal működik.
Kozma Sándor velemi lakos
Azt szeretném megkérdezni az Avar szállóval kapcsolatban lehet -e tudni valamit?

Bakos László polgármester
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Egyházi fenntartású épület komplexum lesz. Várhatóan 2022-ben elkezdik a beruházást. Jó a
viszonyunk az egyházzal. Az 5 községnek – mint ahogyan volt is valamikor - van egy
plébánosunk, de azt gondolom, hogy mindenki tudja.
Balázs Tibor velemi lakos
Manci villa sorsa?
Bakos László polgármester
A Manci villával kapcsolatban is futottam köröket. Voltak lehetőségek, de akkor volumenű
beruházásban nem volt esélyünk részt venni. Lehet, hogy keveset mondok 100 millió Ft-tal, lehet,
hogy 200 millió Ft is kellene. A vakolat pereg le, tetőcsere stb. és jelen esetben egyelőre ott van,
bízzunk benne, hogy majd tudunk pályázni. Jelen esetben karbantartjuk, fűnyírás, stb.
Balázs Tibor velemi lakos
Romlik az állaga, csak azért. Siralmas, kerítés minden.
Bakos László polgármester
Igen, nyilván. Mivel jött ez a vírushelyzet, ami senkinek sem volt az életébe betervezve.
Balázs Tibor velemi lakos
Utak állapota? Gesztenyés? Erdő utca? Viola? Ciklámen? Dózsa György? Guba utca?
Bakos László polgármester
Vis maiorra most pályáztunk.
Balázs Tibor velemi lakos
Középmező felé, magyarán mondva a Cáki út a kofa házáig van leaszfaltozva, utána jön a hegyi
kapu, utána a középmező. Elsőbe ezeket kellene rendbe rakni.
Bakos László polgármester
Látom én is nyilván. Itt a vis maior beadtuk, lehetőségünk szerint. Ebből minden utat, amennyire
tudunk helyreállítunk és megújítunk. Tárgyaltam, hogy a Gesztenyés utca a leghosszabb utunk,
párhuzamos a fő úttal. A Magyar Falu Programban bele fogunk férni, akkor az fog megvalósulni.
Polgármesteri döntés volt és nem lett megengedve a Szombathelyi Erdészeti Zrt-nek, hogy a
fákat lehozzák, meg lett indokolva. Nyilván sérelmezte is, én vagyok a legrosszabb helyzetben,
hogy mindenkivel jó viszonyt ápoljak. Az Intézményekkel, szomszédos településekkel, stb. Azóta
vezérigazgatónál voltunk egy közös kibővített konzultáción, Kőszegi Polgármester úr is, Bozsoki
Alpolgármester asszony és Jegyző úr is ott volt. Ezen a fórumon kerestük a lehetőségeket, hogy
hogyan tudjuk a kitermelt fát lehozni. Ha jól emlékszem 40 ezer m3-ről van szó a jövőben.
Nyilván meg kell újítani az erdőt, a fát valahogyan le kell hozni. Én akkor is indokoltam, van egy
múltbéli sérelem, rendezetlen dolgok. A Fő út nem önkormányzati út, hanem csak a Petőfi u., de
meg fogja vizsgáltatni a vezérigazgató úr az egész dolgot. Amit felajánlottak pénzt, 6 millió Ft-ot,
jól jött volna, de a kár nem hiányzott volna. Nyugodjon békében Darabos Béla úr, Bozsokon
engedélyezte, de Bozsoknak csak a szélét érinti. Míg Velemet keresztül szeli és mennek gyorsan
lefelé. Szerencsére nem történt személyi sérülés, hisz ott az óvodánk is. Lenne egy mentesítő út
esetleg, Velemet elkerülve.
Szitás István velemi lakos
Bocsánat, de szeretném a velemiek nevében a segítségüket kérni abban, hogy sajnos évente is van
felhőszakadás. Ha évente kétszer is van, akkor elvisz bennünket a visz. Kossuth utcába dől be a
víz. A Kossuth utca végénél, ahogy a Vízmű felé megyünk van egy 200 m-es szakasz és egy
markolóval – abban reménykedtünk – hogy majd ki fogják onnan azokat az uszadék fákat szedni,
ami eltorlaszolja a víznek az útját és nem torlódik fel a víz. Nem önti el a házakat. Nem azért
mondom, mert én is ott vagyok, de borzasztó. Ha megint lesz a nyáron felhőszakadás, akkor
gond lesz. A szíves segítségüket kérjük, ha valaki akihez tartozik, szedjék már ki. De nem tudtam
kinyomozni, hogy kihez tartozik? Nem tudják megcsinálni? És meg egy segítséget kérni, hiába
mentem a Vadásztársaságokhoz. Gyakorlatilag itt disznótartásra kell berendezkedni. Annyi van,
hogy eszméletlen. Hátha tudnák valakit kérni?
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Bakos László polgármester
Jogos a felvetés. Tudom is a választ. A vaddisznó esetében látjuk, hogy katasztrofális a helyzet.
Szó esett az értekezleten a vadak mozgásáról is. Belterületről van szó. Itt nem lehet lőni. Egy
szem vadőr van a 4300 ha-ra és többször voltunk bejáráson. Láttuk kerítésszakadásokat stb.
Hajtotta kutyával, lőtte, amit lehetett. Most jönnek a téli nagyvadászatok és akkor megpróbálják
minél többet kilőni. Én is szívesen kimegyek, felajánlottam, hogy segítek. Jelen esetben nem lehet
bérkilővőt felfogadni. Hajtani fogom ezt a dolgot is. A villámárvízre fel kell készülni a szélsőséges
időjárás miatt, bár ne forduljon elő. Én akkor is kihívtam a Katasztrófavédelmi Kirendeltséget,
bejárás volt az nap, amikor megtörtént. A gyönyörű szépen csordogáló patakunk folyóvá vált. Az
átereszek olyanok, amilyenek. Mindenkit hívtam, hogy tudomást vegyenek róla és ki is jött a
Parancsnok úr és jegyzőkönyv is készült róla. További egyeztetések is voltak a Vízüggyel. A patak
a Vízügy kezelésében van. Magyar Államkincstár, Magyar Közút, Vízügy, Katasztrófavédelemi
Kirendeltség voltak helyszínelni és elmondtam ott is, hogy fentről kell megkezdeni. A sok
otthagyott fa, az élőhely megtartása, az feltorkoll és ha jön a nagy víz, akkor átszakad. Ez egy
hosszú procedúra lesz és nem erre készületek ezek a patakok. Bízom benne, hogy sikerrel fogunk
járni. Ez így nem maradhat.
Balázs Tibor velemi lakos
Hány éve volt a hosszú réten? Azért kérdezem, mert ott van lefektetve az útnak a közepén a
gerincvezeték. Mellette van a földkábel, kilóg a patakba, a gerincvezeték kilóg. Annyi lenne az
egész, hogy az Önkormányzat venne 4 db 600 vagy 800 mm-es betonátereszt és meg lehetne
csinálni.
Bakos László polgármester
Köszönjük.
Kelemen Tibor velemi lakos
Lenne 4-5 kérdésem és ha Polgármester úr is röviden válaszolna rájuk.
Nem kicsi ez völgyzáró gáthoz hasonló híd? Ha eljön a nagy víz akkor itt elsodorja a villát, meg a
zöld házat. Szerintem egy lyuk, hídformájú hidat kellett volna csinálni. Ha 40 ezer m3 fát akarnak
lehozni, ha sikerülne elérni a 6 millió Ft az kevés. Azt kellene elérni, hogy csináljanak utat, ami
használható. Nagyon dicséretes a Gesztenyenapok eredménye. A szervezőknek és akik
hozzájárultak bármivel én azokat megtapsolnám. Előttem nem tiszta, hogy tulajdonképpen kié a
Stirling-villa? Van -e Velemnek egy forintja is benne? Mikor használhatjuk? Ki finanszírozta a
projektet? Mi a helyzet az orvosi rendelővel? Működik vagy nem működik? Át van adva? Be van
rendezve 30 millióból? Csak néhány szóval.
Bakos László polgármester
A villát 50 évre használatra kapjuk. A projekt az állam pénzéből valósult meg. Csak kulturális
tevékenységre lehet használni. Teljes egészéből meg fog újulni, abból, amit most ide költhetünk.
Ha elindul a 2-es projekt akkor építési területnek át lesz adva, el lesz falazva. Az idén még
használhatjuk. Az orvosi rendelő, vissza nem térítendő támogatásból van és nem az egész összeg
ment oda. Egy forintunkba sem került. 26-27 millió, ami a beruházásra lett költve,
mozgáskorlátozottaknak is megfelelően. Egy mozgáskorlátozott feljáró lett oda tervezve. Nyilván
egy rosszul megtervezett dologról van szó, már meg van a megoldás. A projekt pénze, 13 millió
Ft még itt van rá. Ha ez nem valósul meg, akkor kötbér lesz. Tornyot kellett építeni a felvonó
köré. A felvonó nem külön projekt. Jogszabály szerint adott, hogy mekkora emelkedőnek kell
lennie. Bízom benne, hogy decemberben át lesz adva.
Kelemen Tibor velemi lakos
A doktor úr Kőszegszerdahelyen van, 1 órát fog itt rendelni? Elég költséges.
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Bakos László polgármester
Itt tud majd rendelni, egy méltó helyen. Saját EKG is lesz, fejlődünk. Ha lehetőséget
kihasználtuk.
Kelemen Tibor velemi lakos
Kapta a 3 milliót, hogy az orvosi felszerelések és berendezések legyenek meg. Elismerem, hogy
elavult, elöregszenek a dolgok és a betegeknek szüksége van rá. Szeretném tudni és nem kell
filléresen, de mi az, amit ebből vásárolt magának? El tudom mondani, hogy EKG készülék
400.000 Ft-ért egy hiper-szuper készülék. Megfigyelő vérnyomásmérő, ami rögzíti az adatokat, az
is lehet 400.000 Ft, pulzoxigén mérő is van 2.000-12.000 Ft-ig. Kíváncsi lennék erre is.
Bakos László polgármester
Sok minden van, írásban meg fogjuk válaszolni.
Kelemen Tibor velemi lakos
Jó, köszönöm szépen!
Bakos László polgármester
Rendben van. Köszönöm szépen! Van -e még kérdés? Ha nincs akkor jó egészséget és kitartást
kívánok mindenkinek ebben a vírusos helyzetben. Éljük túl és bízom benne, hogy többször
tudunk találkozni majd!
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
65/2021.(XI.9.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat képviselő-testületének
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a
következő határozatot:
66/2021.(XI.9.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat lakóhely környezetéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bakos László polgármester
azonnal
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