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Szám: 192-37/2011.        Készült:  3 példányban 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült:  Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. szeptember 6-án 18,00 órai kezdettel megtartott falugyűlésről. 
 
Az ülés helye:  Kultúrház 
   Velem, Rákóczi u. 18. 
 
Jelen vannak:  Horváth Miklós    polgármester 

Tóth Péter    alpolgármester 
   Bársony Miklósné   képviselő 
   Szél Józsefné     képviselő 
    
           (4 fő) 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
   Wolf Viktória    körjegyző  
   Jagodics Istvánné    ügykezelő 
           (2 fő) 
 
Lakossági érdeklődő:  27 fő 
 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Horváth Miklós polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő 
képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.  
 
Az ülést megnyitja.  
 
Horváth Miklós polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok és 
vegyes ügyek megtárgyalására.  
 
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat. 

 
NAPIRENDI PONTOK: 
1. Tájékoztató a folyamatban lévő aktuális ügyekről  

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 

2. Tájékoztató a gesztenyeünnep előkészületeiről 
Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 

3. Egyebek 
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II. 
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

 
1. Tájékoztató a folyamatban lévő aktuális ügyekről 
 

Előadó: Horváth Miklós polgármester 
 

 
Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Jó estét kívánt a tisztelt jelenlévőknek. Velem község Önkormányzata nevében szeretettel köszönt 
mindenkit.  
Sajnos megint kevesebb lett a lakosság, elhunyt Balázs József emlékét megőrizzük, nyugodjék 
békében. 
Külön köszönti Wolf Viktória körjegyző asszonyt, kívánja, hogy körükbe érezze jól magát. 
Kéri segítsék munkáját, hogy méltón és törvényesen képviselhesse Bozsok és Velem községek 
polgárait.  
 
Döntő többségében a februári közmeghallgatáson elhangzottak szerint végzik munkájukat. Az 
elmúlt napokban minden háztartásba eljutott Velem község Önkormányzatának 2011. I. félévi 
tájékoztatója. A tájékoztató kivonatos, csökkentett terjedelemben összeállított anyag, melyben 
sajnálatos módon egy mondat nem oda illő helyen kétszer szerepel. A tájékoztató ennek ellenére a 
lényeget tekintve érthető.  Akik részt vettek és folyamatosan követik a községben történő 
folyamatokat azok számára világos, hogy az eredmények, hibák és elszámolások szerepelnek a 
tájékoztatóban.  
Köszönetet mond mindazoknak akik az elmúlt 8 hónapban segítette az Önkormányzat munkáját, 
önzetlenül fáradoztak a település szebbé, tisztábbá tétele érdekében, továbbra is számítanak 
segítségükre.  
 
Az Alpannónia Európai Uniós határon átnyúló pályázatról szeretne tájékoztatást adni. 
Ez a pályázat négy elemet tartalmaz, parkoló, játékok, híd megvalósítását és a szökőkút felújítását. 
A beruházás közel 5 millió Ft-os beruházás, mely utófinanszírozott, ez azt jelenti, hogy előre ki kell 
fizetni a számlákat, a pénzt az Önkormányzatnak kellett megelőlegezni. A mai napig a beruházás 
összegének felét tudták lehívni. Kétszer volt hiánypótlás. A híd esetében a tulajdonviszonyokat 
kellett tisztázni, mely nagyban késleltette a pályázat teljes befejezését.  
A 4,5-5 millió Ft kintlévőség mellett nagyon fegyelmezett gazdálkodással lehet csak biztonságosan 
dolgozni.  
A mai állapot szerint már látható az alagút végén a fény és várhatóan október végére a teljes 
összeg lehívható lesz. A Kis Szent Teréz szobornál megépült híd építésekor derült ki, hogy az erdő 
és a Petőfi utca nem köthető össze, mivel magánterület akadályozza. A magánterületet az 
Önkormányzatnak meg kellett vásárolni és így a befejezés és az átjárhatóság megoldódott. 
Ha már a hidaknál tartunk, azt vallja és hiszi, hogy a híd összeköt és nem elválaszt.  
Az árvíz óta a községben 4 db új híd épület, egy felújítással és egy átalakítással.  
 
Az elmúlt hetekben Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány támogatásával és a Velemi 
Fafaragó Népművészeti Stúdió Taródi Lajos vezetésével egy szép tájba illő míves hidat épített a 
sétányon. Köszönjük munkájukat. 
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A Petőfi utca sétány részét, az árvíz által megrongált szakaszt pályázati forrásból eredeti 
állapotába szeretnék helyreállítani. 
A gyalogos forgalmat lehetőség szerint a sétányra szeretnék irányítani az utca balesetveszélyessége 
miatt. 
A pályázatot az UTIRÓ-LEADER pályázati rendszeren belül szeretnék megvalósítani, az anyagok 
összeállítása folyamatban van. 
 
Az idei év egyik legfontosabb feladatai közé tartozott a temetői 84 db fa kivágása, Horváth Ödön 
volt tanító sírjának felújítása, a temetői nagykereszt és ravatalozó rendbehozatal, mely többségében 
falusegítő munkába valósult meg. A fák kivágásánál példamutató összefogás volt tapasztalható, 
köszöni az ott lévők és segítők munkáját. Az ültetéskor és a kerítés építésekor már nem ilyen 
összefogás mutatkozott, többen úgy mentek el az ott dolgozók mellett mintha nem is ebben a 
községben laknának.  Hol van az egymáson való segítés szándéka, ha még a temetőnél sem 
gyakorolják.  
Még a nagykereszt teljesen nem készült el, mivel a tartóoszlop elkorhadt, vassal erősítik meg és 
betonba rakják. A ravatalozó homlokzatának egy része felvizesedett, újravakolásához a helyi 
szakemberek segítségét kérik.  
Szeretné elmondani, hogy a belső festést és mázolást Balogh Miklós kőszegi festő a község iránti 
tiszteletből az anyagköltségen kívül, társadalmi munkában végezte el. Köszönet munkájáért.  
 
A felső buszfordulónál lévő elszáradt fa miatt az utóbbi időben több rosszindulatú megjegyzés, 
bírálat érkezett, megoldásra kevesebb. A fa kivágásánál és a temetőnél köszönet az önzetlen 
segítőknek, különösen Jagodics Vitusz precíz és hozzáértéssel párosuló munkájának. Ez és hasonló 
feladatok megoldását a jövőben lakossági összefogással fogják megoldani, hisz az egész település 
érdeke a balesetmentes közlekedés biztosítása. 
A féléves beszámolóban is szerepel, hogy nagyobb lakossági összefogás kell, önkormányzati, 
egyházi ünnepeken, rendezvények alkalmával.  
 
Személyes közbenjárásával készült el határidőre a Velem-Hörmannforrás közötti út. Köszönet az 
építésben résztvevőknek, az Erdészet vezetőinek, hogy ez a beruházás itt Velem közigazgatási 
területén valósult meg, és nem másutt.  Használják balesetmentesen sokáig. 
 
A falugazdász kérése, hogy az őstermelői igazolványokat érvényesíttessék.  
 
A hagyományokon alapuló Lékai zarándoklat szeptember 11-én  lesz, kéri menjenek el minél 
többen.  
A falukirándulás szeptember 17-én  lesz Pápa-Győr-Pannonhalma, kéri a lakosságot, hogy minél 
többen vegyenek részt, hisz a lakosságnak szervezik, részvételükkel tiszteljék meg a szervezőket.  
 
2011. július 03-án 98 éves korában elhunyt Dr. Habsburg Ottó a Páneurópai Unió volt elnöke, 
Velem Község díszpolgára, emlékét kegyelettel őrizzük, nyugodjon békében. 
Gyászmiséjén a Szent István bazilikában képviselte a községet.  
 
Szeptember 25-én a Perenyei hívek fogadalmi zarándoklata a Szent Vid kápolnába, kéri a szokásos 
útvonalon érintetteket az utca tisztántartására.  
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2. Tájékoztató a gesztenyeünnep előkészületeiről 
 

Előadó:  Horváth Miklós polgármester 
 
 

Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
 
Velem község és környékének legnagyobb létszámú rendezvénye a gesztenye ünnep, az idei évben 
október 15-16-án kerül megrendezésre. A belépőjegy ára nem változik, az egyeztető tárgyalások 
folyamatban vannak. Forgalomtechnikai és hatósági bejárás szeptember 15-én lesz. A véglegesített 
műsor program felkerül a honlapra, hirdetőtáblára és megjelenik a médiában.  
Szervezés alatt  van a Gesztenyeünnepet felvezető és színesítő koncert október 9-én vasárnap 
délután a Szent Vid kápolnába. A repertoár jóváhagyása Dr. Veres András megyés püspöknél van. 
A koncert előadója Vásári André. 
Kérnek minden velemi polgárt, üdülő és hétvégiház tulajdonost, hogy munkájukkal, ötleteikkel 
segítsék a Gesztenyeünnep lebonyolítását, a község hírnevének öregbítését. 
 
 

3. Egyebek 
 
Előadó:  Horváth Miklós polgármester 
 

Hozzászólások: 
 
Horváth Miklós polgármester 
Kéri a megjelenteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásukat. 
 
Kalauz Balász 
A tájékoztatóban is szerepel a hétvégi csend betartása, egyetért vele, a helyszíni bejárást is olvasta, 
valamint a bokrok időszakos nyesését, de ez az önkormányzatra is vonatkozik.  Szeretné 
megkérdezi, hogy az elmúlt időszakban hány büntetés volt aki megszegte, véleménye szerint 
addig amíg nincs büntetés addig nem is fogják betartani. A csend betartásához lenne egy 
észrevétele, a téli időszakra módosítani javasolja. Mivel a téli időszakban fűtési szezon van 
vasárnap 10 óráig engedélyezni kellene a zajos tevékenységet.  
A gesztenye ünnephez kapcsolódóan lenne javaslata. A turisták és az ide látogatók miatt a falu 
határába ki kellene írni, hogy Velem területén minden gesztenyefa magán tulajdonban van. Ha ez 
ki van írva akkor nem mondhatja az ide látogató, hogy nem tudta. Mivel ki van táblázva nem is 
kell keresni, hogy hol találhatók a gesztenyések. Javasolja, hogy a táblákat szedjék be a gesztenye 
ünnep idejére, vagy amíg a gesztenye leérik. 
Elhangzott, hogy nem változik a belépőjegy ára, de mint szállásadó tudni kellene az árakat, hogy 
az érdeklődőket tájékoztatni tudja.  Megkérdezi, hogy a vendégeknek is kell-e fizetni belépőjegyet 
akik a településen nyaralnak. 
 
Riegler Ildikó 
Nem érti Kalauz úr felháborodását, tavaly felmutatta a szoba kulcsát és bejöhetett, de nem fogja az 
idei évbe beengedni. 
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Kalauz Balázs 
Véleménye szerint nem kötelezhető, hogy jegyet vegyen, de ezt kéri, hogy a testület beszélje meg, 
de ne itt és most. 
 
Horváth Miklós polgármester 
A hatósági egyeztetések előtt nem akar mondani semmit, majd utána. A táblák a Leader pályázat 
keretében kerültek ki, a magánterületre vonatkozóan 5 táblát kell kihelyezni, megbeszélik. A 
gesztenyék táblákat be lehetne szedni, különösebb akadálya nincs. 
 
Tóth Péter alpolgármester 
Véleménye szerint a tábla nem arra jogosít fel, hogy gesztenyét szedjenek.  
 
Horváth Miklós polgármester 
A csendrendeletre vonatkozóan, a szigorítás mellett kéri, hogy a vasárnapok szenteljék meg. 
Kőszegen és Lukácsházán az égetést csak a kijelölt napon lehet elvégezni.  
Amit Kalauz úr említett, hogy az Önkormányzatnak kellene példát mutatni a rendezetlen 
területekre vonatkozóan. Sajnos nem sikerült közcélú foglalkoztatottat felvenni, a kommunális 
dolgozót teljesen leterheli a fűnyírás, sajnos a festés és egyéb dolgok elmaradtak.  
 
Takács János Zoltánné 
Szeretné megkérdezni, hogy az idei évben is az MMIK-val közösen kerül megszervezésre a 
gesztenye ünnep, és milyen %-os arányban kerül elosztásra a költség és bevétel. Szeretné látni a 
költségeket, mert felháborítónak tartja, hogy fele-fele arányban történik az elosztás. Hisz a falunak 
nagyobb közterülete van, mint az MMIK-nak. 
 
Horváth Miklós polgármester 
Az idei évben még így lesz mert nagyon kevés idő áll rendelkezésre a változtatáshoz. A költségek 
50-50 %-os arányban kerülnek elosztásra.  A hivatalba megtekinthető a tavalyi gesztenyeünnep 
költség elszámolása. Szeptember 15-ét követően a honlapon elérhető lesz a program. 
 
Tóth Péter alpolgármester 
Meg lehet nézni az elszámolást, szerinte nincs ennek semmi akadálya.  A gesztenye ünnepet a falu 
önállóan nem tudja megoldani, nem tudja megszervezni, nincs hozzá segítség, szakember aki a 
programokat megszervezze. 
 
Takács Petra 
Nagyon szívesen segít, de ezt már régebben is felajánlotta. 
 
Tóth Péter alpolgármester 
Sajnos a tavalyi évben 2 embert tudtak találni a településen.  Ismételten elmondja, hogy önállóan a 
község nem képes megrendezni. 
 
Takács János Zoltánné 
A falu sokkal nagyobb közterülettel rendelkezik mint az MMIK, tudomása szerint 1500,- Ft/m2 árat 
szednek, nem tartja jogosnak a falu közterületéből is osztozik az MMIK. 
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Tóth Péter alpolgármester 
Nem csak bevétel van, van kiadás is. Az MMIK védette le a gesztenye ünnepet, mely 
gasztronómiai és népművészeti rendezvényt takar.  Mint gesztenye ünnep nem szólhat csak 
gasztronómiáról, népművészeti programok is kellenek, amit az önkormányzat nem tud 
megszervezni.  Egyébként elmondja, hogy a tavalyi gesztenye ünnep közös megrendezéséből 3 m 
Ft-ja lett a falunak.    
 
Riegler Ildikó 
Személyes tapasztalatát mondja el,  senki nem tolakszik, hogy besegítsen ezen rendezvény 
lebonyolításába, ők ketten nézték a jegyeket, rajtuk kívül nem lehetett embert találni. 
 
Horváth Miklós polgármester 
A jövőre nézve el lehet gondolkodni, hogy legyen.  
 
Szabó Sándor 
A felső buszforduló, Petőfi utca biztonságos közlekedése nincs megoldva. Kerékpárral 80-as 
sebességgel jönnek. Valami megoldást kellene keresni, a sebesség csökkentésére kellene ösztönözni 
a közlekedőket. Tudja, hogy költséggel jár, de valamit tenni kellene, amíg tragédia nem történik.  
 
Horváth Miklós polgármester 
Folyamatosan egyeztetnek a rendőrséggel. A sétányra a gyalogos közlekedést át lehet vinni 50 m-
es szakaszon, de tudja ez nem megoldás. Az út szélessége nem teszi lehetővé a járda megépítését. 
 
Szabó Sándor 
Hallja, hogy milyen összegű pályázatból valósultak meg a beruházások. Konkrétan a szökőkútra 
gondol, a vendégek tönkre teszik nem becsülik, kérdezi milyen hasznot hoz a falunak.  
 
Horváth Miklós polgármester 
Hasznot nem hoz, csupán látnivalót. 
 
Szabó Sándor 
A falunap nincs egy képeslapja, nincs egy szuvenirja, van egy étterem, cukrászda, de minden 
vendég mégis Bozsokra megy, vagy kőszegre.   Valahogy fel kellene lendíteni, reklámozni a 
települést.  
 
Riegler Istvánné 
Hallotta, hogy 15-én bejárás lesz, a gesztenye ünnep miatt, vagy a magán emberek miatt. Mert 
vannak olyan telektulajdonosok aki évek óta nem kaszálja a területét.  
 
Riegler Ildikó 
A csend betartásával kapcsolatban elmondja, hogy a helyiek betartják, az üdülő tulajdonosok nem 
tartják be.  
 
Horváth Miklós polgármester 
Hivatalos bejelentést kell tenni, hogy ilyen ügyben eltudjanak járni, amíg nincs hivatalos bejelentés 
addig nem tudnak büntetni.   
Visszatérve a bejárásra a Szent Viden lesz a koncert miatt. 
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Köszöni, hogy meghallgatták és megtisztelték jelenlétükkel, mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem 
hangzott el, a polgármester 18,44 órakor bezárta a falugyűlést.  
 
 
 

k. m. f. 
 
 
 Horváth Miklós        Wolf Viktória 
   polgármester            jegyző 


