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I. NAPIREND ELŐTT  

Bakos  László  polgármester  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  4 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  4  igen szavazattal  elfogadja  a  meghívóban  szereplő
napirendi pontokat
NAPIRENDI PONTOK: 

1. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének munkájáról, a lakóhely környezeti állapotáról
Előterjesztő: Bakos László polgármester
2. Beszámoló a Velemi Gesztenyenapok Gasztronómiai, hagyományőrző ünnepről és vásárról
Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester és Molnár Adrienn képviselő
3. Közérdekű kérdések és javaslatok 

II.NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1. Beszámoló az önkormányzat képviselő-testületének munkájáról, a lakóhely környezeti állapotáról
Előterjesztő: Bakos László polgármester

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Tisztelettel köszöntök mindenkit a közmeghallgatáson. Eltelt egy év. Köszöntöm a Jegyző urat, a Kirendeltség-vezető
asszonyt, a Képviselő-testületet, a Pénzügyi osztályvezető asszonyt és a település lakóit. A Képviselő-testület tette a
dolgát és jómagam is a lehető legjobb döntéseket hoztuk meg a legnagyobb odafigyeléssel és pár dolog összeért, amiről
szeretnék beszélni.  Legfőképp az  elnyert  pályázatokkal  kapcsolatban.  A Nemzeti  Művelődési  Intézet  által  indított
pályázaton egy elnyert pályázatunk volt, egy egymillió forintos, amit kulturális rendezvényre fordítottunk. Eszközöket
vásároltunk, Kávéfőzőt, 4 darab vitrint, tea melegítőt stb. A TOP-os projektünk a Stirling-villa, ennek a beruházása
folytatódni fog tovább. A II.-es projekt, melyre június 30.-al megjött a háromszáznyolcvanmillió előleg és most zajlik a
közbeszerzés, ha minden igaz, akkor január-február környékén el tudjuk kezdeni a beruházást. Volt egy vis maior-os
pályázatunk, amin sikeresen tudtunk részt venni. Az elnyert pályázat egy hatmilliós pályázat volt, amihez kettőmillió-
ötvenezer  forintos  önerőt  tudtunk  hozzátenni.  Elértük  azt  önkormányzati  szinten  a  pénzügyi  dolgainkban,  hogy
tudunk megfelelően pályázatokhoz önerőt  eszközölni.  A 2  év  Covid megviselte  az  önkormányzatot,  meg nyilván
mindenkit, de most ebben az évben már elértük azt, hogy pályázatokhoz tudunk hozzátenni.  Sikeres pályázat volt
viszont,  bizonyos  utakat  javítottunk  és  zúzott  kővel  leszórtunk.  Úthengerrel  letömörítettük,  nyilván  nem  az  a
megoldás, de én azt gondolom, hogy ennek is örülök. Egy aszfaltos út nyilván jobb lenne, de törekszünk ennek a
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megvalósítására és mondhatjuk azt is, hogy ez tűzoltás volt, de én azért azt mondom, hogy ennek is örülni kell. Meg
tudtuk valósítani ebből plusz még a Gabbion falat, amely bedőlt az Avar szállóval szemben. Sikeresen vettünk részt a
szociális tűzifa pályázaton is. Lehet, hogy már látták is, a tűzifa ott van már a nagy parkolóban. És most döntöttünk
róla  a  közmeghallgatás  előtti  zárt  testületi-ülésen,  mindenki  egy  köbmétert  fog  kapni  és  törekedni  fogunk  az
alpolgármester úrral is, hogy ez még az idén szétosztására kerüljön. A csapadékvíz-elvezetéses projektről is egy pár szót
mondanék. A tervezés megtörtént, nyilván az 1. az már lezárult a 2. pályázat sajnos forráshiány miatt még várat magára.
Mindenki  tudja  a  médiából,  aki  TV-t  néz,  hogy  az  EU-s  források  picit  vissza  vannak  fogva.  Velem százmilliós
nagyságrendben kapta  a  csapadékvíz-elvezetésre  a  forrást.  A tervezés az megtörtént,  Kossuth  utcáról  van szó,  az
átereszek, a patak felújítása, karbantartása. Ezek vannak beletéve, de szívem szerint én már azért ezen vívódtam egy
kicsit. Több támadás érte az Önkormányzatot, a Képviselő-testületet is, hogy ott miért nem valósítunk meg belőle más
dolgot. Ugye mindenkinek más az elképzelése, az akarata, a saját kis territóriuma legyen rendben. Nyilván ez a projekt
egy nagyon nagy segítség lenne, de én azt mondom, hogyha rajtam múlik, meg nyilván ehhez még kell testületi döntés.
Tulajdonképpen  a  pataknak  a  karbantartása  nem  az  önkormányzathoz  tartozik.  Visszahallottam  ezt  is,  hogy
Kőszegszerdahelyen  milyen  szépen  megcsinálták.  Igen,  azt  mi  szavaztuk  meg  egyébként  a  Kőszeghegyaljai
polgármesterek.  A 2021.  év előtti  költségvetésből kapta meg az 50 milliót  még,  de ők már a következőkből nem
kapnak.  Szépen megcsinálták a csapadékvíz-elvezetést  Kőszegszerdahelyen és mi is meg tudnánk csinálni.  Ugye, a
patak, az egy gyönyörű szép patak, amikor szépen csordogál, mint most, de amikor villámárvíz van, a patak az folyóvá
változik és utána jönnek itt a gondok, mint amik voltak is. Személy szerint ezt megváltoztatnám és inkább csapadékvíz-
elvezető  árkokat  létesítenék  Velemben,  -  mert  azok  is  el  vannak  maradva-  ebből  a  százmillióból,  hogyha  majd
remélhetőleg megjön. Bízzunk a legjobbakban. Akkor azt is meg tudjuk valósítani. A közbiztonsággal kapcsolatban pár
szót  szeretnék mondani.  Gondolkoztam,  hogy  meghívom a  KMB-eket,  de  van kettő  Kőszeghegyalján és  annyira
elfoglaltak,  mert  közben  elrendelik  őket  le  a  határra  és  valamikor  csak  egy  van.  Egy  pár  szót  mondanék  a
közbiztonságról.  Aggodalomra  igazándiból  nincs  ok,  de  mivel  a  védelmi  bizottsági  ülésre  be  voltam hívva,  mint
határmenti település és sajnálatos módon, vagy sem, azért itt voltak migránsok. Személy szerint én is fogtam, én azért
elég sokat járok éjszaka is a településen. Ami nem kötelező, nem köteleztek rá, de én úgy gondolom, hogy amíg én
vagyok a polgármester, addig a megfelelő biztonságot megpróbálom eszközölni. Tehát kérek mindenkit, hogy figyeljen
és ha valami olyat lát, akkor nyugodtan hívhat engem bármikor. Elérhető vagyok és ezt azért mondom, mert nem kell
félni,  félelmet  kelteni  és  előidézni,  de  azért  mindenki  figyeljen.  Nekem jelentési  kötelezettségem van  a  Védelmi
Bizottság felé. Közvetlen számom is van, de bízunk benne, mivel ezzel még nem szembesültem, hogy ukránok jelentek
volna meg, de sajnos a migránsok, azok már igen és nemcsak nálunk hanem Bozsokon és Kőszegen is. És előfutárral
jönnek, tehát azért nagyon oda kell figyelni és nyilván ugye fegyverrel is rendelkezhetnek, de most nincs információm
arról,  hogy  megjelentek  volna  itt,  vagy  átkeltek  volna  rajtunk.  Örömhír  számomra  az  is,  hogy  a  Téglás  út,  ugye
Velemben Téglás  útnak nevezik,  most  már a  Képviselő-testülettel  egyhangúlag elfogadtuk s  megszavaztuk az idei
évben, hogy az lesz a Törőcsik Mari utca. Még van ott tennivaló a közvilágítás szempontjából. Ha minden igaz, akkor
most  a  hónapokban  be  is  költözik  az  új  lakó.  A  jövő  évi  költségvetésbe  szándékoznánk  oda  is  közvilágítást
megvalósítani.  Az önkormányzathoz fordultak, hogy elég sötét van abban az utcában és ott már elkezdődött egy másik
ház építése is  és  most  szembesültem nemrég azzal,  hogy  ott  fog megvalósulni  a  bolt.  Egy érdekes dolog,  ha  jól
emlékszem az 5. telket vásárolta meg ez a miskolci hölgy, aki elnyerte ezt a 60 milliós pályázatot. Annyit tudok, hogy
ott akarja megépíteni. Ez mennyire jó vagy sem, hát ezt majd mindenki eldönti saját maga. Az energiatakarékosság,
energiaválság mindenkit érint, azért egy pár mondatot szeretnék mondani. Az önkormányzat, a Képviselő-testület is,
jómagam is, mindenki törekszik arra, hogy energiatakarékosan dolgozzunk. Az önkormányzatnál is kettesen mennek a
radiátorok, légkondival van fűtve mert az olcsóbb, mint a gáz. Az orvosi rendelőbe egy légkondit szereltünk fel, plusz
még a váróterembe is egyet. Ez az önkormányzatnak nem került egy forintjába sem, szeretném hangsúlyozni. Az orvosi
rendelő beruházásból a maradék pénzt fel tudtuk használni olyan módon, hogy a Magyar Államkincstárt megkértük és
megkaptuk az engedélyt, hogy azt a felhasználhassuk. Ezáltal energiatakarékos lett és azzal fűtűnk, de csak akkor, ha
jön a doktor úr. Ha elment, akkor nyilván lekapcsoljuk. Le van kapcsolva tulajdonképpen a Stirling-villában is ugyanígy.
Itt ugye gázzal fűtünk. Egyedülállóan én kezelem és most, hogy volt az Advent, én felkapcsoltam és ahogy vége lett az
adventi ünnepségnek, akkor lekapcsoltam. A mai nap délelőtt visszakapcsoltam és ahogy végzünk le lesz kapcsolva. A
közvilágításnál, körülbelül, ha jól tudom, 30 százalékos emelkedés történt. Nyilván van többféle elképzelés, hogy mit
lehet  és  mit  nem  lehet  sokféle  variációban,  de  mindent  lehet  az  E.onnál  és  akkor  az  Önkormányzat  részére
kiszámlázzák.  Tudomásul  kell  venni,  hogy  bármit  tesz  a  polgármester,  hogy  mondjuk  a  közvilágítás  részleges
megszüntetésével csak minden 2. világítana és egy gyalogos, kerékpáros bármilyen baleset történik, onnantól kezdve a
polgármester a felelős érte, mert hogyha a közvilágítás világított volna, akkor ez nem történt volna meg. Tehát ez is egy
érdekes kérdés és nem tervezem ezt a dolgot egyelőre, amíg megbirkózunk az energiaköltségekkel és a bízom benne,
hogy végig tudjuk csinálni. Még annyit a közvilágításról, hogy én azt gondolom, nem panaszkodott senkisem, hogy
nem világít a közvilágítás. Többször körbe megyek éjszaka különböző időpontokban és a múlt hónapban is több utcára
volt bejelentésem javításra. 1 lámpára 14 nap mire kijönnek, de ezek már meg is valósultak, tehát meg lettek javítva.
Hogyha fél utcát jelentenek, mert egy fél utcában nem világít vagy egész utca hosszan, ott 48 órán belül hárítják el a
hibát.  Nagyjából  ennyit  szerettem  volna  mondani  és  a  Gesztenyenapokkal  kapcsolatban  is  véleményeznék,  de
felkérném előtte Molnár Adrienn képviselő társamat, hogy ismertesse a Gesztenyenapok eredményét és utána még én
is egy pár mondatot szeretnék hozzátenni. Köszönöm szépen.

2. Beszámoló a Velemi Gesztenyenapok Gasztronómiai, hagyományőrző ünnepről és vásárról
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Előterjesztő: Szabó Zoltán alpolgármester és Molnár Adrienn képviselő
Hozzászólások:

Molnár Adrienn képviselő
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az idei évről, mint sikertörténetről szeretnék beszámolni a Gesztenyenapok
kapcsán. A nyers számok fent lesznek, illetve vannak is már a honlapon. Összesen a bevétel 38.021.000 Ft, amiből
maga a közterület foglalás,  az árusok által befizetett 15 millió Ft, illetve a jegybevétel 22 millió Ft lett. Szeretném
elmondani,  hogy  azért  ilyen  nagy  az  emelkedés  a  bevételben,  mert  emeltünk  a  területfoglalási  díjakat,  illetve  a
belépőjegyeket is. Nem nagymértékben, de emeltünk. A kiadások ezzel párhuzamba állításával összesen 20.843.000 Ft
környékén alakultak. Minden megemelkedett, ahogyan tapasztalják önök is, hogyha a boltba bemennek. Emelkednek
20-30 %-kal az árak és sajnos itt is nagyon sok olyan dologgal szembesültünk, nehézséggel, amit meg kellett ugranunk.
Másrészt pedig nagyon elszaladtak az árak nem csak a műsor, hiszen azt viszonylag szinten tartottuk, a tavalyi év
szintjén. Hanem mondjuk az árammal kapcsolatban, amit piaci szereplőtől kellett vásárolnunk és többszöröse volt
például a tavalyi év költségeinek. Összesen az eredmény, az olyan 17 millió forint körül fog alakulni, tehát ennyi a tiszta
nyereségünk.  Itt  azért  azt  mondom, hogy körül  fog alakulni,  mert  még mindig  vannak olyan számlák,  amik nem
érkeztek meg és ezeket még nem fizettük ki.  De körülbelül  17 millió forint körüli  plusszal  zártuk ezt az évet.  A
Gesztenyenapok kapcsán szeretném megköszönni mindenkinek, aki segített munkával,  anyagiakkal vagy bármivel a
Gesztenyenap megszervezésével. És köszönjük szépen a résztvevőknek a támogatást a Velem községi Önkormányzat
részéről. Köszönjük szépen!

3. Közérdekű kérdések és javaslatok 

Hozzászólások:

Bakos László polgármester
Köszönjük  szépen  a  tájékoztatást.  Azt  gondolom  kitűnik,  hogy  jó,  felelős  gazdálkodással  az  Önkormányzat,  a
szervezők  és  a  résztvevők  mindenki  megpróbálta  odatenni  magát  és  a  legjobbat  kihozni  belőle.  Mindenkinek  az
érdeme,  hogy  ilyen  szenzációsan  sikerült  a  Gesztenyenapokat  megvalósítani  és  anyagilag  is  úgy  kihozni,  hogy  ez
nyereséges legyen, hiszen ez az Önkormányzat részéről a legnagyobb bevételünk. 
Karácsonyi ünnepi világítás kérdése is nyilván a felelős gazdálkodás része. Háromszázezer forintért rakták volna fel az
ünnepi világítást Velembe plusz még az energia költsége is és ezért úgy döntött a Képviselő-testület, én javasoltam,
hogy  idén  ne  rakjuk  fel,  próbáljunk  meg  költséghatékonyabban működni.  Én azt  gondolom,  hogy  a  tájékoztatás
részünkről nagyjából ennyi lett volna és várnánk a kérdéseket vagy a hozzászólásokat. Annyit azért hadd mondjak,
hogy a közmeghallgatás úgy működik, hogy megadom a szót 5 perc az 5 perc kérdés vagy hozzászólás és a többi egy
perc válasz és egy perc viszontválasz. Azért,  hogy adjuk meg egymásnak a tiszteletet és mindenkinek, hogyha van
kérdése, annak szót tudjunk adni. Köszönöm szépen.

Czinege Mária velemi lakos
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a Kossuth utca Hosszúvölgyi alsó szakaszán van egy behajtani tilos tábla kivéve
célforgalom. Éppen a héten jelent meg több médiumban is,  hogy rosszul  értelmezzük ezt a táblát. Ugyanis ez azt
jelenti, hogy az mehet be, aki bent lakik, aki árut forgalmaz vagy aki valakihez megy. Ezt abszolút figyelmen kívül
hagyják, például ma is 6 kutyával jött föl, aki a völgy tetején parkolt le éppen, hogy nem jöttek be. Mert az is előfordul,
hogy bemennek már a védett területre is és ott parkolnak le.  És akkor itt már áttértünk a következő témára és a
kutyagumira. Végig az egész Kossuth utca, lépünk bele, undorító, ocsmány nem tudom, hogy mit lehet tenni? Tudom,
hogy mindenkinek toleránsnak kell lenni, meg a kutyások joga, meg a cicások joga, meg a mindenkinek a joga, de
szerintem nekünk is jogunk van ahhoz, hogy tiszta körülmények között éljünk. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de
ezt a behajtani tilost itt már beszéltük többekkel is az utcán. Még abba is belemennénk, hogy legyen egy nyitható
sorompó. Tudom, hogy ez nem 2 fillér, lehet, hogy nem is megoldás? Egy kamerát felszerelni? A rendőrség itt horror
pénzeket tudna beszedni a  tilosban való parkolásért.  Valaki  normális és megkérdezi,  hogy jó helyen parkolok itt?
Mondom nem, mert aki itt lakik és jön, az hova parkoljon le, ha leállnak a háza elé? És akkor föl van háborodva, hogy
hol parkoljon le, nincs parkolóhely. Mondom, hogy itt is van parkolóhely, és a falu elején is van parkolóhely. Kijön a
városból a kutyájával és ő mindjárt az Írottkő-n szeretne leparkolni. A kutya a faluban is póráz nélkül és mindent, amit
lehet, jelölnek. Nem tudom, hogy mi a megoldás, de szeretném, hogyha erre születne valamilyen megoldás.

Bakos László polgármester
Köszönjük szépen. Utána fogok nézni. Én is már többször tettem bejelentést, hogy megálltak itt a tábla ellenére is. Azt
azért  tudomásul  kell  venni,  hogy  egy  turisztikai  községről  van  szó,  tulajdonképpen  jönnek  mennek  az  emberek,
túráznak, kutyát sétáltatnak stb. Én is járom az utcákat, én mondjuk még nem láttam, de biztos így van, ahogy Ön
mondja, hogy kutyapiszok van. Nem tudom, hogy ezzel mit lehet tenni, megmondom őszintén, de utána fogok járni.

Tengelics Istvánné velemi lakos
Én személy szerint a polgármester úrtól kérdezem. Nem tudom hány évvel ezelőtt történt, amikor a tűzoltóknak a
fejéből kipattant egy szikra. Meg tudnám mondani, de nem akarom, hogy ott legyen az Adventi ünnepség. Én úgy
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gondolom, hogy egy csodálatos hely a falu közepén, ami alkalmas. Szeretném kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy
Önök ide elhozták? Amikor ott a falu közepén a legjobb helyen volt. Miért kellett? Meg tudja nekem mondani?

Bakos László polgármester
Igen, tehát a többség úgy döntött, hogy a Stirling-villa udvara egy színvonalas hely. Ön most ugye ezt mondja, én ezt is
elfogadom, ezt az érvet is, de nyilván más érveket is meghallgatok. Nemcsak az én döntésem volt, ez itt valósuljon
meg. A Covid előtt szembesültem jómagam is, hogy milyen az Önkéntes Tűzoltó szertárban, mikor sokan voltunk. Itt
viszont kényelmesen elférünk és ez volt igazándiból az ok, ami miatt így döntöttünk.  A Képviselő-testület is, és még
sokan mások is, akikkel beszéltünk. Nyilván kulturáltabb is. 

Tengelics Istvánné velemi lakos
Azelőtt sem volt Adventi ünnepség, ha a tűzoltók nem szerették volna és azután sem lett volna semmilyen szinten.
Most tessék nekem elmagyarázni azt, hogy miért jobb itt fent, mint a falunak a kellős közepén? Nem a főúton van, egy
legideálisabb hely ahhoz, hogy megrendezzük.  Ezt nemcsak én mondom, más is mondja. Talán nem mondják meg
Önnek, de én megmondom.

Bakos László polgármester
Szívesen meghallgatok mindenkit.

Tóth Péter velemi lakos
Szeretnék gratulálni az Önkormányzat dolgozóinak, aki részt vett a Gesztenyeünnep megrendezésében. Nagyon szép
eredményt  értek  el.  Hozzászólásom nem ehhez  kapcsolódik.  A  Hivatalhoz  lenne  egy  kérés,  illetve  ahhoz,  aki  a
honlapot kezeli. Többször előfordult már, tudom, hogy milyen rendezvények szoktak lenni. Ha véletlenül nem érkezik
papírfecni vagy a hirdetőtáblán sem, akkor az ember hol nézi meg, hogy milyen rendezvény van? A honlapon. Szinte
egy rendezvény sincsen fent. Tehát az aktuális események sem. Csak azt kérném, hogy egy kicsit nagyobb figyelmet
kellene fordítani erre. 

Németh Melinda kirendeltség-vezető
Az  önkormányzat  honlapjára  azt  tudjuk  feltenni,  ami  hozzánk  is  beérkezik,  az  önkormányzati  rendezvények,
események szervezését és hirdetéséről a polgármester úr tud tájékoztatást adni. Mi elsősorban a Hivatalhoz beérkező
közérdekű  információkat  osztjuk  meg  a  lakossággal  a  honlapon  és  hirdetőtáblákon.  Az  önkormányzatnak  van
Facebook oldala, oda kerülnek fel az általuk szervezett események. A jövőben, természetesen figyelünk rá, hogy az
önkormányzati honlapon is megjelenjenek az események, rendezvények.

Dr. Zalán Gábor jegyző
Kőszegen meg többen nézik a Facebook-ot és azt kérik inkább. Igyekezni fogunk.

Bakos László polgármester
Oda fogunk figyelni  rá.  Egyébként  a  Facebook-on minden esemény fent  van.  Minden ünnepséget  ki  szoktunk  a
hirdetőtáblákra is rakni, a fontosabb eseményeket ki is szoktuk szórólapozni. 

Szabó Zoltán alpolgármester
Bátran, most lehet kérdezni. Ez egy olyan fórum. 

Bakos László polgármester
Még annyit mondanék, hogy mivel ilyen jól zárt a Gesztenyenap, a költségvetésünk egy kicsit jobb lesz. Nyilván felelős
gazdálkodás odafigyelése mellett megpróbálunk úgy gazdálkodni ebből a pénzből, hogy a jövőben is megfelelő legyen.
Nyilvánvalóan tartalékolni kell a jövő évi Gesztenyenapokra is. Több elképzelés is van. Elértük azt, hogy rendelkezünk
egy bizonyos tartalékkal. Lehetne ebből bizonyos járdaszakaszt építeni például. Az idén sajnos nem jött meg, de a
Belügyminisztérium pályázat keretében szokott kiírni utak felújítására. Eddig ezt nem tudtuk volna megvalósítani, mert
nem tudtunk hozzá önerőt tenni. Most eljutottunk odáig, hogy lehet forrásunk és ezt a lehető legjobb tudásunk szerint,
észszerűen  fogjuk  felhasználni  a  Képviselő-testülettel,  hogyha  lesznek  a  jövőben  pályázatok  és  forrást  is  tudunk
hozzátenni. 

Czinege Mária velemi lakos
Manci-villához lehet ebből az önerőből esetleg?

Bakos László polgármester
A Manci-villa egy érdekes történet. Én megörököltem. A belső belmagasságok nem felelnek meg a jogszabályoknak.
Hogyha pályázati lehetőség nyílik, akkor pályázni fogunk. Turisztikai szempontból egy jó lehetőség.

Czinege Mária velemi lakos
Mi lesz az Avar szállóval?
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Bakos László polgármester
Az egyház kapta meg, de túl sokat nem tudok róla. Egyelőre most megállt az építkezés forráshiány miatt, tudomásom
szerint.  Egyébként  meg  van  tervezve.  A  Stirling-villa  folytatásához  megjött  a  háromszáznyolcvanmillió  forint.
Megerősítettek, hogy ami elkezdett projekt, ahhoz meg fog jönni a pénz, a még 70 millió forint.

Bársony Miklós velemi lakos
Kérem szépen,  év közben sok méltatlankodást hallottam és sokan hiányolták a  tájékoztatást,  jó lenne,  ha azok is
megszólalnának és nyugodtan elmondanák. Engem is foglalkoztatott az orvosi rendelő. Több esetben telefonon is
érdeklődtem a képviselőktől, a polgármester úrtól és értetlenül néztem, hogy mind a Luca-széke, hogy mondjam, hála
isten elkészült. Körülbelül tavasszal, március-április táján a korlátozásokat feloldották, tehát az azt jelentette, hogy az
orvosi rendelőt meg lehetett nyitni. De nem történt meg. Ugyanis figyelembe kell venni azt, hogy a faluban legalább
húszan  vannak  olyanok,  akik  járművel  nem  rendelkeznek  és  busszal  vagy  valakit  megkérnek,  csak  úgy  tudnak
közlekedni. Fel tudnám sorolni, hogy hányan vannak ilyenek és még, akiket én nem is tudok.  Úgyhogy ezt hiányoltam,
szóvá is tettem. Ez sajnos azt hiszem, hogy a Képviselő- testületet is érinti, mert kérdeztem a Zolit, a Pálffy Gyurit, de
nem sokat tudtak mondani.  Hát akkor a Koczor doktor úrhoz elmentem és megmondtam neki,  hogy doktor úgy
hallottam a rossz nyelvek azt mondják, Ön miatt nem nyílik meg az orvosi rendelő. Erre mondta, hogy holnap már
igen. 

Bakos László polgármester
Köszönjük  a  felvetést.  Erről  tudok,  ugye  Miklós  bácsi  tájékoztatott  és  engem is  megkeresett.  A  veszélyhelyzetet
feloldották tavasszal,  utána jött ugye a háborús veszélyhelyzet. Majd az orvosi rendelő is át lett átadva. A Koczor
doktor úrnak egyszerűbb volt a Covid alatt Kőszegszerdahelyen rendelni.  Tulajdonképpen erről most született egy
döntés is. A doktor úr megkereste a Képviselő-testületet és erről döntöttünk, hogy tehát mi abból nem engedünk, hogy
szerdánként rendeljen itt. Van egy a XXI. századnak megfelelő orvosi rendelőnk és ragaszkodunk ahhoz, hogy ide
feljárjon.

Szitás István velemi lakos
Bocsánat, hogy ilyen kérdést teszek fel. Ezelőtt körülbelül 8 évvel ültettünk a Gomba előtt - meg még máshol is-, olyan
fákat, amiket úgy gondoltuk, hogy emeli a színvonalát Velemnek. És hát így került sor egy piros levelű juhar, akkor egy
piros bükkfa és pillanatnyilag a Gomba előtt még, a sarkon van egy tília illetve egy hárs. Ezek közül a vörös bükköt
lecsonkolták. Most ez érdekes, mert senkinek nem akadt, szerintem. És a többit is le fogják csonkolni,  ami van a
Gomba előtt, akkor az rontja a falunak a színvonalát is. Meg hát szóval azért szépek voltak, beindultak és nem tudom,
hogy történhetett? Volt valami probléma velük? Egészségesek és szépek.

Szabó Zoltán alpolgármester
Nem  volt  velük  probléma  Pista  bácsi.  Csináltunk  a  Gesztenyenapok  előtt  a  villában  egy  meghallgatást  vagy
tájékoztatást az Adriennel. Ugye nagyon sokan eljöttek, hatan jöttek el összesen! És akkor megkértük azt a 6 embert,
ha tudnak, akkor segítsenek a rendrakásban, a környezetünk szépítésében. Itt volt a Novák Tamás úr mondta, hogy
készségesen segítenek és ott rendbe fogják rakni dolgokat. Én is csak akkor szembesültem vele, hogy lemetszették a
tetejét, nem kertészek voltak sajnos, hanem munkások, lehet kőművesek. Nekik belefért az, hogy azt félbevágta. Ez a
hozzá  nem értés  hiánya,  sajnos igen,  nem figyeltünk rá.  Megcsinálták  akkor,  amikor nem volt  ott  senki.  A többi
megmenekült, szerencséjük volt. De megköszöntem a Tamásnak, hogy megcsinálták. Azóta is támogatja legalább ő a
mi dolgainkat! Nagyon nehéz mozgatni itt a faluban embereket társadalmi munkára, akármire! És minden segítség
nekünk fontos!  A Gesztenyenapokkal  kapcsolatban még  szeretném örömömet  kifejezni,  hogy  a  faluban elég  sok
embert  meg  tudunk  mozgatni  már,  hogy  dolgozzanak  a  rendezvény  sikeréért  és  ezt  pozitív  dolognak  értékelem.
Fiatalok, idősebbek, akik már magukénak érzik ezt az egészet és ez jó dolog! Úgyhogy ne haragudjon Pista bácsi, ebben
mi is ludasok vagyunk, így történt. 

Ternyák Zoltánné velemi lakos
Kérdezem még, hogy az az ára a patak kipucolásának, hogy egy gyönyörűen sarjadzó fát lebarmolunk motorfűrésszel?
Személyes láttam. Jött a Nóra néni az utcán, átszaladt és sírva fakadt. Beszéltem is vele. Nem igaz ám, azért, hogy
elférjenek az autók. Annak ellenére, hogy a Gomba parkolója nem a Gomba előtt van, ez meg a másik. Mert ott a tábla.

Bakos László polgármester
Köszönjük szépen. Még egy dolgot elfelejtettem mondani a Magyar Falu programmal kapcsolatban. Biztos, hogy látták
többen  is,  sikeresen  vettünk  részt  eszközbeszerzésen.  Sikerült  pénzt  elnyerni,  egy  darab  traktort  vettünk  rajta,
tolólappal, sószóróval, pótkocsival és plusz még egy önjárós fűnyíróval. Azt gondolom, hogy szenzációs dolog több
szempontból is.  Van még mit bepótolnunk. Két emberünk van községszinten, de azért nagy előrelépés volt,  hogy
megjött augusztus végén-szeptember elején a fűnyíró traktor. Nagyobb felületeket tudtuk vele nyírni. A traktorral meg
azt gondolom, hogy egyrészt nem kell megbízási szerződést kötni a hóeltakarításra, úgyhogy kb. fél millió forint benne
marad a kasszában. És itt van a traktor. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel karöltve elpakoltuk az óvoda pajtába. Ott
van már előkészítve, tehát rajtra kész, ha esni fog a hó, akkor tudjuk tolni bármikor. Nyilván ez sem egy egyszerű
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dolog, mert valakit rá kell ültetni. Tudjuk tolni a havat és sózni is. Mondhatnám, hogy szenzációs dolog, hogy sikerült
nyerni. Vas megyei szinten két község nyert a Magyar Falu programban ilyen eszközbeszerzésen, az egyik Velem volt. 

Tóth Péter velemi lakos
Nem tudom a viszonyokat, hogy kié a Gomba, kit érint, hogy működik. Azt viszont tudom, hogy a Gomba úgy kapta
meg panzióként a működési engedélyét, hogy egy parkolót X-férőhellyel biztosítani kellett. A parkoló a Kossuth Lajos
utca felől a zöld házon keresztül. Saját tapasztalat, jöttek a gyermekeim, beparkolt a Gomba előtt. Kiugrott valaki a
Gombából, elkezdett kiabálni, hogy ott nem lehet parkolni. Én azt elrendeztem rövid úton. De láttam már egy cédulát
is,  kirándulók autóján,  hogy  ez a  Gomba parkolója,  itt  tilos  parkolni.  Semmi köze a Gombához.  Önkormányzati
terület. A táblát azért tették ki, hogy mutassa, hogy Kossuth Lajos utca, vissza. Soha nem használják, nincs is nyitva a
kapu. Jelen pillanatban közterületet foglalnak. Ezzel nem biztosított a parkolója. Köszönöm.

Ternyák Zoltánné velemi lakos
Ehhez szeretnék még hozzászólni. Kijön, mint egy felbőszült oroszlán és ha megáll valaki ott elzavarja. Lehet, hogy
nálam akarnak vásárolni valamit, vagy a Guszti bácsinál és megállnak. Úgyhogy állandóan ez van, hiába szól neki az
ember. Ott a tábla, múltkor is jöttek német vendégek és akartak hátra menni körbe. És akkor elzavar mindenkit onnan,
aki mondjuk kirándulni akar. Nyilván ők pénzt szednek be. Azért mondom, hogy egy kis patak pucolásért mindent
lehet? Kérdezem én.  

Bakos László polgármester
Patak pucolásról nem tudok, de arról tudok, hogy én azért tettem. Tudod Ági néni, hogy szóltál is és beszéltünk is és
én akkor megkerestem a Novák urat. Ő kiadta valakinek. Törekszem arra, hogy ne legyen munkásszálló. Akkor meg is
beszéltük, meg az a hangnem meg az a viselkedés. Az, hogy itt becsületeskasszából tűnt el valami, tehát bizonyíték
nélkül nem lehet senkire se rámutatni. Kőszegen dolgoztak és abban maradtunk, hogyha gond van, akkor én szólok. 

Ternyák Zoltánné velemi lakos
Volt olyan időszak, amikor 65 embert számoltam meg. Érdekes. És nem beszélve arról, hogy minden oda hallatszik,
mert ott élünk. Sok mindent tudnánk mesélni. Jó lenne, ha meg lenne szűntetve valamilyen módon. Idegenforgalmi
község vagyunk, nem hiszem, hogy ez annyira hiányzik. 

Kelemen Tibor velemi lakos
Köszönöm  szépen.  Kelemen  Tibor  vagyok.  Elhatároztam,  hogy  ma  nem szólok.  Megvártam a  végét,  jó  családi
környezetben vagyunk, tavaly sokkal többen voltunk. Van egy kötelezettségem, amit muszáj. Feltettem egy kérdést a
Polgármester úrnak a doktor úr eszközbeszerzésével kapcsolatban hárommillió forintért. Nem hoztam el a listát, nem
fogom most felolvasni. Ha valakit érdekel akkor simán. De köszönetet kell mondanom az iroda dolgozóinak, személy
szerint  a  Németh Melindának.  A listát  meg is  kaptam,  minden rendben volt.  Egyetértünk,  hogy  a  számlák  azok
biztosan pontosak.  Több,  mint  egy  éve volt,  olyan régen,  hogy lehet,  hogy nincs is  már meg,  amit a  Doktor úr
beszerzett. Egy dolgot szeretnék a Polgármester úrnak. Előtte azért felvetődött néhány dolog, nagyon röviden. Ez a
traktor azért hol van? Hogy ne rozsdásodjon.

Bakos László polgármester
Ahogy mondtam is, az óvoda pajtában van.

Kelemen Tibor velemi lakos
A másik dolog a Facebook. Nekem sincs, de volt, Zuckerbergnek a pénztárcáját nem akarom tovább gyarapítani. Rossz
tapasztalataim voltak. Nincs most. Felhívás kellene a falunak, hogy ki akarja kezelni már ezt a honlapot. Ha nem, akkor
szűntessük meg. Kiszoktam nyitni – Múlt, Jelen, Velem – egy kis kritika, Polgármester úr. Kinyitom és a polgármester
elérhetősége nincs sehol. Én el tudnám érni, ha beszélni szeretnék vele, mert elkértem a telefonszámát. Nincs ott, nem
tudom,  hogy  hol  érik  el.  A  másik  dolog  a  közbiztonság,  a  körzeti  megbízott.  Maradjunk  a  Balázsnál,  neki  van
telefonszáma.  Polgármester  úr,  tavaly  ilyenkor  azt  mondtam,  hogy  csak  nem mondja  komolyan,  hogy  egy  évben
egyszer fog közmeghallgatni, hát de. Beláttam, hogy ezt tényleg komolyan gondolja. A jogszabály kötelezi, hogy egy
évben egyszer beszámoljon. Nem köteles, de én javasolnám, hogy kérdezze meg, esetleg szavaztassa meg, hogy mi
lenne, ha negyedévente összejönnénk, ha nagy volna az érdeklődés? Mert az, hogy jövő ilyenkor mi történt a központi
utcával stb. nem fogunk emlékezni. És ha nem jövünk össze többször, akkor, ha kivágják ezt a fát, azt a fát stb. én is
látok sok mindent. Vannak emberek, mindenki ért valamihez, tudnának tanácsot adni, tudnának segíteni szerintem 4-6
ember. Zoli a megmondhatója, hogy hány ember jön oda, amikor tényleg kellene tevőlegesen, hogy csináljunk már meg
valamit. Legyen az közmeghallgatás, falugyűlés vagy bármi, szűkebb megbeszélés, hogy aki akar, az jöjjön. Ne várjuk el,
hogy a Polgármester egyedül bejárja a falut, a Képviselő-testület, Zoli, aki nyírja a füvet. Gesztenyenapokon is van a
szokásos  csoport,  aki  csinálja.  Hátha  aktívabb  lenne  a  lakosság.  Nem  akarok  belemenni,  hogy  mit  jelent  az
önkormányzatiság. Szabályok megvannak, Jegyző Úr megtudja mondani, hogy na ezt lehet vagy nem lehet. De azt,
hogy milyen hülyeséget vagy jót csinálunk, az rajtunk múlik. Ha nem csináljuk, nincsen semmi. Köszönöm szépen!

Bakos László polgármester
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Köszönjük az észrevételt. Nyilván ezen el fogunk gondolkodni. Csak mindenki olyan aktív lenne, mikor segíteni is kell.
Akkor nagyon jó lenne. Azt gondolom, hogy az összefogás, a közösségépítés, az még várat. Elég sok ünnepség volt itt
Velemben és ha elmondanám, hogy hányan vesznek részt. Bízom benne, hogy a jövőben majd többen lesznek. Ki
vannak írva a Könyvtárban, meg is vannak hirdetve, sokszor szórólapozva is és sok minden el lett indítva. A traktor
felelőse egyelőre én vagyok. A szervízelésért is én felelek egyelőre. Majd meglátjuk a jövőt. Van egy közalkalmazottunk
és egy közmunkásunk. De volt, hogy nem volt egy sem. És ki ült a Multicar-ra? Én és a Koczor István. Amíg én
vagyok, addig a szívügyemnek érzem. Ha majd úgy gondolom, hogy sok vagy nem szavaznak meg – ha indulok – akkor
majd csinálja más. De én így alszom nyugodtan, így tiszta a lelkiismeretem. Azt gondolom, hogy a honlap kezelése
rendben van, de megnézem. 

Bakos László polgármester
A kutyagumi felszedése, büntetése kapcsán jogszabályokról beszélhetünk. Közterület-felügyelő kellene – én úgy tudom
-,  aki  ezt  felügyelheti,  bírságolhatja.  Figyelemmel  kíséri  és  kontrollálhatja,  de  ilyen  kis  költségvetésből  ez  nem
megoldható.

Szitás Istvánné velemi lakos
Az E.ON időközönként megbíz valakit, vállalkozót, hogy a vezetékek alatt levágja a fákat. Szépen le is van pottyantva
és évekig ott marad. Kinek a feladata azt összetakarítani? Településkép ez is. Van még a Kossuth utcában vagy Bozsok
felé a kerékpárúton.

Bakos László polgármester
Igen, ez a vállalkozó az E.ON által van megbízva és ők nem foglalkoznak vele. Személyesen is voltam velük. Bejártuk a
területet ezzel a csoporttal, akiknek csak az a dolguk, hogy ne érjen bele a vezetékbe és drasztikus módon levágják. Ha
közterületen van, akkor az Önkormányzatnak. Úgy vélem, hogy próbáltuk elhordani mindenhonnan, lehet, hogy egy
picit későn. Nem nagyon tudom, hogy hol maradt el. Kérem, hogy szóljon és levisszük a gallydarálóhoz.

Szitás István velemi lakos
Nagyon sokszor elő szokott  fordulni  a  Kossuth utca azon a felén,  amelyik felmegy az Írottkőre,  zsákutca,  illetve
behajtani tilos tábla jelzi, hogy nem lehet felmenni kocsival. Ettől függetlenül eljönnek egészen majdnem az átereszig,
ahol a patak átjön és nem tudnak tovább menni. Mondom, hogy arra nem lehet persze jönni, mert behajtani tilos. Ez
már régóta így van. Nagyon sokan jönnek és fordulnak vissza, annak ellenére, hogy előtte tanulmányozzák a térképet.
Bizonytalanok. Nem lehetne véletlenül olyan megoldás, hogy egy táblát kirakni? Egy szépet, egy kicsit, hogy Írottkő
gyalogosan? Turista térképen rajta van, de akkor is kocsival akarnak felmenni. Akkor egyértelmű volna.

Bakos László polgármester
Igen, megnézzük. Ha nincs több kérdés, akkor köszönöm, hogy eljöttek. Meleg teára meghívjuk Önöket és köszönöm
a megtisztelő figyelmet!
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

114/2022.(XI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  képviselő-testületének  munkájáról  szóló
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal

Egyéb hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 

115/2022.(XI.29.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 
Velem  községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  lakóhely  környezetéről  szóló  beszámolóját
elfogadja.

Felelős: Bakos László polgármester
Határidő: azonnal
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