2015. augusztus

XI. évfolyam 8. szám

K I C S I FA L U N K
A KISSZÉKELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A
KISSZÉKELYI KULTURÁLIS EGYESÜLET LAPJA

Nyertes falugondnoki mikrobusz pályázat
Az Önkormányzat májusban nyújtotta be támogatási kérelmét a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési Hivatalhoz a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások jogcímre, a falugondnoki autó beszerzésére.
A pályázati támogatás a kiírás szerint az önkormányzatok esetén az autó nettó vételárának 100
%-ára vonatkozik. Ami azt jelenti, hogy a 27 % áfa
összege a pályázót terheli.
Az áprilisi Képviselőtestületi ülésen döntött
úgy a testület, hogy csak abban az esetben nyújtsuk
be a pályázatot, ha a meglévő falugondnoki autó eladásával biztosítható a pályázat önrésze, azaz az
önkormányzatnak nem kell hozzátenni az új autó
beszerzéséhez.

A meglévő falugondnoki autónk most hat
éves. Nem lett volna fontos a cseréje. Ami miatt
mégis a lecserélése mellett döntöttünk az az, hogy
ha nem kerül plusz kiadásba, akkor egy olyan új
járművel rendelkezhetünk, melynek a karbantartására remélhetőleg hosszú ideig nem kell majd jelentősen költenünk, másrészt mivel a pályázat
lehetőséget adott 5 évig a CASCO biztosításra, így
ezzel is több százezer forintot takaríthatunk meg.

A pályázat előfinanszírozású, tehát a megvásárlás után, az adásvételt követő elszámolás után
néhány hónapon belül kapjuk meg a támogatást.
Már a pályázat összeállítása során ki kellett
választani, hogy milyen autót szeretnénk megvásárolni. Az autókereskedések ajánlatai közül ismét az
Opel típusú gépjárművet forgalmazó üzletet választottuk. Így az autó típusában nem lesz változás, ismét egy fehér Opel Vivaro gépkocsi lesz a
falugondnoki autónk. A kereskedés elfogadta a
használt autónk beszámítását és a vásárlás előfinanszírozásához is megoldást ajánlottak, melynek nem
lesz plusz költsége.
A jármű nettó vételára 7 millió 990 ezer forint. Ezt nyertük el támogatásként. A kapcsolódó
áfa összege 2 millió 157 ezer forint. A meglévő autónk állapotát felmérték és elsőre 2 millió forintot
adtak volna érte. Kérésünk volt, hogy szeretnénk
megkapni az önrész összegét. Ezt akkor tudják
megadni, ha augusztus közepén már beadjuk a járművet. Hogy valóban ne kerüljön plusz kiadásba és
megspóroljuk a 157 ezer forintot, így azt választottuk, hogy leadjuk az autót augusztusban.
Ez azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy két
hónapig falugondnoki autó nélkül maradunk. A járművel végzett ellátásokat igyekszünk változatlanul
biztosítani. A szociális étkezők részére az ebédhordást a közfoglalkozatásban dolgozók fogják elvégezni. A gyógyszerek kiváltását, házhoz vitelét a
Falugondnok saját autójával vállalta ellátni.
A régi autónk 14.-én Szekszárdra került. Bízunk benne, hogy a gépkocsi hiányából adódóan
senkit nem ér hátrány. Mindenre igyekszünk megoldást találni.
Az új gépjárművet október közepén vehetjük át Győrben. Megérkezését követően reméljük
sokáig fogja szolgálni a falu közösségét.
Pajor Ágnes
polgármester
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Nyári hangulatban
Az aratóünnepet követő héten a Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Fúvószenekarából
közel harminc gyerek táborozott ismét nálunk. A zenetábor szervezője, a zenekar vezetője Szentesi István Emil. A délelőtt mindig gyakorlással telt, a
délután pedig különböző programokkal. A begyakorolt zeneszámokból a fúvóscsapat a strandon minden nap estefelé koncertet adott a faluból érdeklődő
lelkes közönség számára.
A zenészek július 25.-én szombaton Ozorán
zenés nyári délutánon szórakoztatták a fúvós zenét
kedvelőket az Ozorai Pipó várában, nagy sikerrel.
A kisszékelyiektől vasárnap délelőtt, a falut
bejáró, több helyen megálló zenészek néhány ismert
dallam eljátszásával búcsúztak, melyet a falu lakói
nevében megköszönünk.

A motorosok július utolsó szombatján tartották Kisszékelyben a 18. Motoros találkozót, ebből
mind a tizennyolcat nálunk, a kisszékelyi strandon
rendezték. Körülbelül kétszáz vendég vett részt a találkozón. Néhányan már pénteken tábort vertek, a
nagyobb számú vendégsereg szombaton érkezett. A
medence körül a fák alatt sorra parkoltak le a szebbnél szebb vasparipák, vertek sátrat a rendezvényre
érkezők. Napközben sokan a motoros felszerelést

fürdőruhára cserélték és a medencében hűsöltek. A
nagy melegre való tekintettel a motoros felvonulást
délután öt órára tervezték. Az egész napos hőséget
éppen ebben az időpontban frissítette fel egy kis zápor. Mire elállt, a felvonuláshoz már késő lett, a
szervezők jobbnak látták, ha már elmarad. Sajnáljuk, hiszen a faluban többen várták, hogy megcsodálhassák a járgányokat. Majd jövőre. Az
érdeklődés estig tovább fokozódott. Többen csak
estére érkeztek. A leállított számtalan márkájú és
méretű motorok a strand területen megtekinthetők
voltak. Este rock koncert fokozta a hangulatot. Aki
éjjel már nem indult útnak, vasárnap délelőttig maradt.

A motorhang és a hangos zene a rendezvény
velejárója, ugyanakkor zavarja a falu lakóinak a
nyugalmát. Egész évben talán kettő-három olyan
rendezvény van, amely ilyen megpróbáltatás elé állítja a lakók tűrőképességét. A hangos események
számát nem kívánjuk növelni. Az immár hagyományosan nálunk megrendezésre kerülő rendezvények
tekintetében kérem és egyben köszönöm a falu lakóinak a türelmét.
Pajor Ágnes
polgármester

Májusfa-kitáncolás
Szeretettel meghívjuk
2015. augusztus 21.-én pénteken 17.00 órára
a falu apraját-nagyját a strandra, ahol együtt táncoljuk ki a
májusfát.
Estebéddel, zenével várunk mindenkit sok szeretettel!
Kérjük a vendégeket, italt hozzanak magukkal!
Vacsora után a partizenét éjfélig Schlégel Anita és Fehér Attila
szolgáltatja.
Kisszékely Községi Önkormányzat
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Támogatók
Köszönjük mindenkinek,
aki pénzbeli támogatást adott a
rendezvény sikeres lebonyolításához. A névsor abc sorrendben tartalmazza a támogatók
neveit.
Adorján Lajos, Arnold Lőrinc, dr. Barócsai György,
Beke Géza, Bereczki Imre, Bicsek Beáta, Borbás Sándor,
Blum Andrásné, Bodó Béla,
Bodó Gáborné, Bognár Józsefné, Bognár László, Borbás Imre, Borbás József, Borbély
Péter, Botos Imre (Tolnanémedi), Bukovinszki Miklós, Czinkon László, Csepregi és társa
Kft. Dancz Tiborné, Diel János, Diel Jánosné, Erdős Gabriella, Erdős József, Fábián
Imre, Farkas József (Budapest), Farkas József (Székesfehérvár), Farkas Lászlóné,

Ferencz Istvánné, Fodor Kázmérné, Glück Ferenc, Gyene
László, dr. György István,
Győri István, Handa Istvánné,
Haumann Antal, Hegyi Mátyásné, Ingo Göbel, dr. Jankó
Attila, Kázár Imre, Kiss Józsefné, Kiss Mihályné, Konrád
Györgyné, Kovács Károly,
Lack Györgyné, Lack Mária,
Maron Jánosné, Máté Rozália,
Mittelholcz Istvánné, Nagy
Linda, idős Nádori Józsefné,
Naszvadi Vilmosné, Németh
Istvánné, Nyirati Józsefné,
Paddi Józsefné, Pajor Miklósné, Pál Józsefné, Péti Imre, Péti Imréné, Petz Péter, Pintér
Lászlóné, Piszker András, dr.
Póka Péter, Priger Józsefné,
Reidl Henrikné, Romsits Sándor, Schill Imréné, Schill József, Schlégel Józsefné,

Schmidt Ferencné, Somogyi
Ferencné, Soós Józsefné (Gyönk), Stadler Sándor, Sudár
Mátyásné, Szabó Ferencné
(Dunaújváros), Szabó Géza,
Szakács Tibor, Szalma László,
Szilágyiné. Erdei Mária,
Theresa Birghan, Török Antal,
Vódli József, C Vódli Józsefné, T Vódli Józsefné, Uszterhel Györgyné, Zsitvay Attila,
Zsoldos Zoltánné, Zsombori
Mártonné
Martina Zoltán

Elszámolás
Támogatásokból 369 ezer
forint jött össze. Ebből fedeztük a
rendezvény kiadásait. Többek
közt a vidékre küldött meghívók
boríték és bélyeg költségét, az
ajándékokat, a résztvevő csapatok és fellépők részére felszolgált
ételek alapanyagait, és a fűszereket, az üdítőket. A főzéshez hasz-

nált gázpalackok cseréjének
Összességében a bevéteköltségét. A népviseleti ruhákhoz lek fedezték a rendezvény kiadávásárolt néhány új ruhát. Báli ze- sait. Ennek köszönhetően a
ne költségét, útiköltség térítést, rendezvény nem lett ráfizetéses.
egyebeket. Vásároltunk sátrat,
melyet a fogadóbizottsághoz állítottunk fel. A felsorolt tételeket
tartalmazó számlák összege 357
ezer forint.

Az önkormányzatnál kapható:
vöröshagyma 150 forint kilója.
Fokhagyma 800 forint kilója
Felíratás után hetente egyszer kiszállítjuk házhoz.
Igényét jelezheti telefon: 403-650,
vagy személyesen a közmunkásoknál.
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Vízelvezető árkok tisztítása saját erőből
Kisszékely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésébe 500 ezer
Ft-ot tervezett az utak, vízelvezető árkok karbantartására.
Tavasszal a tamási Kapos-Koppányvölgyi
Vizi Társulat szakemberével felmértük a kisszékelyi belterületi árkok állapotát. Az árkok szinte mindenhol tisztításra szorulnak. Úgy érdemes a
munkákat elvégezni, hogy a befolyó pontoktól távolodva érdemes kiszedni a lerakódott földet, mert
hiába van kitisztítva távolabb, ha a betorkolló helyeken, vagy közbenső szakaszokon nem tud elfolyni a csapadék. Javasolták néhány helyen az
árkok burkolását, ha a víz gyorsabban áthalad, kevésbé rakódik le az iszap.
Két kritikus hely került kiválasztásra, a
Kossuth utca 325.házszámtól 327. házszámig terjedő kanyar és a vízművel szembeni árok, a Szabadság utca 79-től a Zrínyi utcai átereszig,
valamint a Göbecsi bejárótól le a patakig. A munkák megkezdése előtt az utóbbi szakaszról kiderült,
hogy a Natura 2000 terület része, így a le kellett
mondanunk az oda tervezett munkáról. Ehelyett a
szakasz helyett a Vízművel szembeni horgosból
egy kifolyó árok kialakítása került betervezésre és
a Kossuth utcában a 328. házszámtól a 332. házszámig a színültig teli árok kiszedése.

A munkákat két napra tervezve, 550 ezer
forintért vállalták.
Ezért az összegért elvégezték az árkok tisztítását
gépi erővel, kiegészítők kézi munkával, a Kossuth
utcában padkanyeséssel, az iszapot gépkocsira
rakták és elszállították a kijelölt helyre, a földet elterítették.

A Göbecsi áteresz kicsi átmérőjű, annak kitisztítását nem tudták vállalni, azt az önkormányzat végzi a közfoglalkoztatásban dolgozókkal.
A falu több pontján ugyanennyire fontos
lenne elvégezni a munkálatokat, de erre a feladatra
az önkormányzat egyszerre ekkora összeget tudott
fordítani, és az elkövetkezendő években is hasonló
összeget fogunk erre tervezni. Keresni fogjuk a lehetőséget a külső források elérésére.
A belvíz gondok elkerülése érdekében fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi árkok
kitisztítása a lakosság feladata is.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság
is kéri, hogy: a lakosok biztosítsák az
ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkokban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak
az ingatlanuk területén felgyülemlett
csapadék belvízelvezető rendszerbe
történő kivezetéséről.
Pajor Ágnes
polgármester
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Sislay József emlékére
Sislay József 104 éve született és 5 éve
hunyt el. Az Amerikában élő, de 1959-től egyre sűrűbben hazalátogató Józsi bácsi kisszékelyi költőnek vallotta magát. Számos kötete jelent meg. Ő lett
könyvtárunk névadója, a településünk támogatója.
A falunktól elismerésül 2005-ben személyesen vette
át a díszpolgári címet.
A Dukai domb tetején Nász Imre emlékkövet helyezett el Sislay József emlékére. Az elmúlt
év végén a Kilátóhoz közel egy tölgyfát ültettünk és
az emlékkő most mellé került.
Pajor Ágnes
polgármester

Hulladékgyűjtő edények cseréje
Az önkormányzat az összeírt igényeket júliusban továbbította a
Vertikál cég felé. A cég visszajelzett,
szeptembertől tudják az új feltételekkel végezni a szállítást. Az
edényzetek cseréje a következőképpen alakul:
Augusztus 27-én begyűjti a
hulladékot a járatos autó.
A kukacsere augusztus 28án pénteken fog történni. Ennek feltétele:
a tisztára mosott, sérülésmentes állapotú edényzet.
A régit átveszik, az újakat pedig átadják (csere), illetve aki vásárolni
kíván, annak készpénzfizetés mellett az új edényzetet biztosítják.
Előreláthatólag a csere úgy
bonyolódik, hogy az utcákat bejárva
kicserélik az edényt, mely kifizehető
és a aláiratják az új szerződéseket is.
Előfordul a hulladékszállítási szolgáltatást igénybevevők között,

hogy a Vertikál cégnél nem jelentették át az adatváltozásokat, pl. elhunyt házastárs nevén van még a
szolgáltatás, új lakó nem jelezte az
igénybevételt a cég felé, nincsenek
lejelentve az adatok, stb. A helyes
adatokat úgy lehet a legegyszerűbben ellenőrizni, ha megnézzük a
számlán az adatokat.
A DÉSZOLG KFT (Vertikál cég szállító partnere) tájékoztatja a lakosságot, hogy a cserét
csak azokkal tudják lebonyolítani,
akik a nyilvántartásukban helyesen szerepelnek, illetve akik a hulladékszállítási díjtartozásukat a
csere időpontjáig rendezik.

Szelektív hulladék
2015. szeptember 09-én
szerdán az alábbi hulladékokat helyezhetjük ki elszállításra:
Ásványvizes, üdítős, PET és
egyéb flakonok, tiszta csomagoló
fóliák, fém- és aludobozok (sörös,
üdítős, konzerves), újság és karton
papírok illetve kombinált csomagolóanyagok (tejes és üdítős dobozok).
A fent feltüntetett anyagok
lehetőleg lapjára hajtva vagy taposva kerüljenek a gyűjtőzsákokba!
Üveg hulladékot a hulladék
szigeten felállított gyűjtőedénybe
kéretik elhelyezni!
2015. szeptember 3-án csütörtökön, a komposztálható hulladékot fogják elszállítani!
Forrás: Vertikál Zrt
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Meghívó az augusztusi képviselőtestületi ülésre
Augusztus 27-én 1 5 órakor lesz a soron
következő testületi ülés, a naprendi pontok várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni:
1.a. Jelentés a KT lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
1.b. Tájékoztató a KT két ülése között
történt közérdekű eseményekről, polgármesteri
intézkedésekről.
2. Kulturális Egyesület tájékoztatója tevékenységükről és terveikről.

3. 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról beszámoló.
4. Paksi atomerőmű jövőjéről, az
együttműködés lehetőségeiről tájékoztató.
5. Egyebek:
DRV gördülő fejlesztési terv elfogadása.
Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Minden érdeklődőt várunk!

Adófizetési határidő

Könyvtár nyitvatartás

A második félévi adók
pótlékmentes fizetési határideje
2015. szeptember 15-e.
Ugyanezen időpont a helyi iparűzési adó előleg fizetés
határideje is.
Kérjük legyenek figyelemmel a határidő betartására.

Újra a megszokott időpontban
tart nyitva a könyvtár:

Felelős kiadó:

H: 7:30 – 15.30
K: 7:30 – 15:30
Sz: 13:00 – 21:00
Cs: 7:30 – 15:30
P: 8:00 – 14:00

Szerkesztő:
Martina Zoltán

Az aratórendezvényre
kiosztott népviseleti ruhák begyűjtése:

Telefon: 74/403-144
www.facebok.com/
sislay.konyvtar

2015. augusztus 26. szerda 18 óra 30 perckor a régi iskola e-mail: sislay.konyvtar@gmail.com
épületében.
Kérjük a ruhákat, a jelzett
időpontban szíveskedjenek elhozni. Kérjük, a ruhacsomagba
tegyenek egy papírt, melyre írják
rá nevüket. Ezzel segítve a nyilvántartást.

KICSI FALUNK
Pajor Ágnes

Fényképek:
Pajor Ágnes
Elérhetőség:
7082 Kisszékely,
Szabadság u. 2.
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kicsi falunk@kisszekely.hu
(06) 74/403-144
(06) 30/2432-146
Készült:
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A Kicsi Falunk újság eddig megjelent összes kiadása, és az aktuális szám is letölthető a Kisszékelyi Kulturális
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