
                                    2020.VIII.szám APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

APARHANTI HÍRMONDÓ

Tisztelt Aparhanti Lakosok!

Egy  évvel  ezelőtt  senki  sem  sejthette,  milyen  év  vár  ránk  2020-ban.  Márciustól
teljesen felülírta a mindennapi életünket a hazánkban is jelentkező járvány-helyzet. 

Tavasszal  az  óvodába  és  az  általános  iskolába  nem jártak  a  gyerekek,  azonban  a
gyermekétkeztetés  az  önkormányzat  feladata  volt.  Az  étkezést  kiszállítva,  egyszer
használatos dobozban kellett biztosítanunk. 

Fontos feladatunknak tekintettük a védekezést, ezért márciusban első körben a 70 év
felettiek részére, majd a lakosság széles rétegének juttattunk szájmaszkokat. 

Figyel(t)ünk idős lakosainkra, ezért amennyiben igény van rá, segítjük a bevásárlást,
gyógyszerkiváltást. Folyamatosan biztosítjuk a fertőtlenítőszereket intézményeinkben
és időszakosan fertőtlenítjük a forgalmasabb közterületeket is. 

Mindezek a plusz kiadások hatással voltak az önkormányzat költségvetésére. Az idei
évben a járványhoz kapcsolódó kiadások meghaladják az 1 millió Ft-ot. A legnagyobb
érvágás tagadhatatlanul a gépjárműadó teljes elvonása volt, mely további 3 millió Ft
bevételkiesést jelent. Emiatt (is) egész évben a lehető legtakarékosabb gazdálkodást
folytattuk, és hatványozottabban fontoltuk meg, mire és mennyit költünk.

A november 9-ére meghirdetett közmeghallgatást az újabb vészhelyzet miatt sajnos le
kellett  mondanunk,  így  -egyelőre-  a  Hírmondón  keresztül  szeretném  Önöket
tájékoztatni az önkormányzat elmúlt évi munkájáról.

Az  önkormányzat  legfontosabb  feladatának  tekintem  a  lakosság  megfelelő
tájékoztatását  ebben  a  helyzetben,  ezért  igyekszem  minden  fórumon  hiteles
információkkal  szolgálni  Önöknek  (Facebook  oldal,  Falu  tv,  Aparhanti  Hírmondó,
honlap, szórólapok).



Tájékoztatás a pályázatokról

Két  nagy  horderejű  pályázat  is  nehezíti  az  önkormányzat  életét.  Az  egyik  az  Egyedi
szennyvízkezelés  című pályázat.  A pályázat  fizikai  zárása megtörtént  2019 decemberében,
azonban a végelszámolás azóta is húzódik.  Tavaly év végén nagyságrendileg 38 millió  Ft
kifizetetlen  számlatartozása  volt  az  önkormányzatnak  a  fővállalkozó  felé.  A teljes  összeg
rendezését  2020.  október  végén  tudtuk  teljesíteni.  A  záró  kifizetési  kérelem  benyújtási
határideje  2020.  december  31.  Aggasztó  tény,  hogy  a  Közbeszerzési  Hatóság  ezt  a
pályázatunkat is vizsgálat alá vonta a kivitelezővel történt szerződésmódosítások miatt. 

A másik gondot okozó pályázat,  a  TOP Energetikai  pályázat,  melynek vonatkozásában a
Közbeszerzési Hatóság 2019 nyarán szabálytalansági eljárást indított az önkormányzat ellen.
Ennek  keretében  1.000.000,-  Ft  bírságot  szabott  ki,  melyet  2020 januárjában  rendeztünk.
További  szankció,  hogy  a  Pénzügyminisztérium  13.801.141,-  Ft  támogatáscsökkentéssel
sújtotta  a  projektet.  Az  önkormányzat  jogorvoslattal  élt,  azonban  a  tárgyalások  azóta  is
húzódnak. A legközelebbi bírósági tárgyalás 2021 januárjára van kitűzve. 

Aparhant Község Önkormányzata idén is élt a pályázati lehetőségekkel, melyeket az 1. sz. 
táblázat tartalmaz. A médiában igen hangzatos pályázati lehetőségek esetében nagy sikerek 
nem vártak ránk. A legtöbb esetben sajnos már azt is mérlegelnünk kellett, mely pályázati 
kiírásokra reagálunk, hiszen a tervezési költségek egy nem nyertes pályázat esetében igen 
megterhelőek az önkormányzat számára.

1. sz. táblázat

Felhívás Támogatási igény Eredmény
Orvosi eszköz 2.874.162,- Ft 2.874.162,- Ft
Önkormányzati út és hídépítés, felújítás 30.000.000,- Ft tartalék lista
Önkormányzati  járdaépítés,  felújítás
anyagtámogatása

4.936.163,- Ft 4.936.163,- Ft

Közösségi  tér  ki-/átalakítás  és
foglalkoztatás (művház felújítása)

30.000.000,- Ft tartalék lista

Óvodai  játszóudvar  és  közterületi
játszótér fejlesztése

5.000.000,- Ft tartalék lista

Közterület  karbantartását  szolgáló
eszközbeszerzés

30.000.000,- Ft tartalék lista

Szolgálati lakás (orvosi) 30.000.000,- Ft tartalék lista
Temetői infrastruktúra fejlesztése 5.000.000,- Ft tartalék lista
Nemzeti  Kulturális  Alap  (közösségi
rendezvények)

800.000,- Ft 300.000,- Ft

Bethlen  Gábor  Alapkezelő  Zrt.
(testvértelepülési  kapcsolatok
kiépítésére)

2.000.000,- Ft 1.850.000,- Ft

Nemzeti  Fogyatékosságügyi  és
Szociálpolitikai Központ 
Autizmus-specifikus  nevelés  és  oktatás
támogatása 2020

1.000.000,- Ft 526.700,- Ft



Nemzeti  Kulturális  Alap  (közösségi
rendezvények)

1.000.000,- Ft várható döntés 2021
januárjában

Belügyminisztérium  rendkívüli
támogatási igény (benyújtva: 09.30.)

4.692.341,- Ft 1.847.733,-Ft

Belügyminisztérium  önkormányzati
fejlesztések  2020  (védőnői  szolgálat
felújítása)

21.000.000,- Ft nem támogatott

Belügyminisztérium 
Tüzelőanyag pályázat 2020

82 m3 60 m3

Belügyminisztérium  rendkívüli
támogatási igény (benyújtva: 11.10.)

1.022.765,- Ft miniszteri döntés
várhatóan 2020.12.10.

Sokan  érdeklődtek,  hogy  pályáztunk-e  a  Magyar  Falu  Program keretén  belül  falubuszra.
Sajnos a pályázati kiírás nem tette lehetővé, ugyanis csak azok a települések pályázhattak,
ahol falugondnoki szolgálatot működtetnek. Jelenleg a jogszabályi előírások szerint a 600 fő
alatti települések működtethetnek falugondnoki szolgálatot.

Egyesületeink  esetében  is  közreműködtünk  a  pályázatok  beadásában,  így  a  Magyar  Falu
Program  Falusi  Civil  Alap  kiírásaira  a  2.  sz.  táblázat  szerinti  nyújtottuk  be  támogatási
igényeket, sajnos eredménytelenül.

2. sz. táblázat

Felhívás Támogatási igény Eredmény
Civil szervezetek ingatlanberuházási, 
felújítási támogatása 

Sportegyesület  sportöltöző
felújítására
6.000.000,-Ft

nem támogatott

Civil  szervezetek  gépjárműbeszerezési
támogatása

Aparhant  Fejlődésére
Egyesület  falubusz
beszerzésére 
4.000.000,- Ft

nem támogatott

Civil  szervezetek  eszközbeszerzési
támogatása

Aparhanti  Tűzoltó  Egyesület
eszközbeszerzésére 
2.000.000,- Ft

nem támogatott

Az Aparhanti  Hírmondó  folyamatosan  tájékoztatta  Önöket  az  aktuális  történésekről,  akár
beruházásokról, akár egyéb eseményekről volt szó, így engedjék meg, hogy a megvalósított
beruházásokból felsoroljam a leglényegesebbeket:

• Magyar Falu Program – Orvosi rendelő felújítása,

• VP6-19.2.1-89-1-17 „Faluszépítés LEADER módra” – fitnesz park,

• Magyar Falu Program – Óvoda udvar,

• KKETTK-CP-02 I. világháborús emlékmű felújítása.

Az  orvosi  rendelő  felújítása  esetében  önkormányzati  önerőből  biztosítottuk  a
projektmenedzsment és a műszaki ellenőr díját, parkosítottuk az orvosi rendelő udvarát és dr.
György  Mária  javaslatára  új  háziorvosi  programra  váltottunk.  A  háziorvosi  asszisztensi
feladatokat 2020. március 1-től Palkó Hajnalka látja el.



A háziorvosi állást folyamatosan hirdetjük, bízva abban, hogy településünkre is érkezhet a
jövőben  állandó  háziorvos.  Sajnálatos  tény,  hogy  az  orvosi  szolgálati  lakás  felújítására
benyújtott  pályázatunkat  nem  támogatták,  hiszen  bíztunk  abban,  hogy  egy  esetlegesen
felújított  lakás vonzóbbá tenné településünket egy letelepedni  vágyó doktornak. Jelenleg a
praxishoz  kb.  800 betegkártya  tartozik.  Kérem a  Tisztelt  Lakosságot,  aki  tud  és  szeretne
ebben  segíteni,  hozza  vissza  településünkre  betegkártyáját.  Dr.  György  Mária  és  Palkó
Hajnalka  minden  tőlük  telhetőt  megtesznek  a  betegekért  és  a  rendelő  felszereltsége  is
biztosítja a minőségi alapellátás feltételeit. 

Intézményeinkről

Az  Aparhanti  Felhőcske  Óvodába jelenleg  34  fő  gyermek  jár.  A  dolgozói  létszám 6  fő,
melyből 3 fő óvodapedagógus, 2 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens. Boróczkiné Schenk
Erika október 15-től nyugdíjba vonult.

A Községi Önkormányzat Vízműve esetében 2 fő közalkalmazott látja el a feladatokat. Az
elszállított szennyvíz mennyisége év végéig kb 8.000 m3 lesz. A szennyvíztelep működési
engedélye  2023-ig  hosszabbították  meg.  Az  éves  karbantartási  költségek  (Ducato,  JCB
markoló,  régi  szippantós  IFA,  kék  IFA)  1,3  millió  Ft-ot  tesznek  ki.  Szennyvízszállítást
Mucsfa községről is vállalunk, Nagyvejke esetében azonban csak befogadjuk a szennyvizet.

2021-es célkitűzések

A jövő évi költségvetés tekintetében nehéz az idei év után a tervezés. Úgy vélem, továbbra is 
óvatosan kell terveznünk, arra kell törekednünk, hogy a jogszabályok által előírt kötelező 
feladatainkat minél színvonalasabban, de hatékonyan és gazdaságosan lássuk el.

A  tervezést  nyilván  az  is  befolyásolja,  hogy mit  hoz  a  2021  januárjára  kitűzött  bírósági
tárgyalás  eredménye  is.  Emellett  aggasztóak  az  iparűzési  adó  kapcsán  felmerülő  hírek,
miszerint  akár  azt  is  elvehetik  önkormányzatoktól.  Úgy  vélem,  egyre  kiszolgáltatottabb
helyzetbe kerülnek gazdaságilag a kistelepülési önkormányzatok.

A jövő évben is prioritás lesz a pályázati lehetőségek kihasználása, hiszen más lehetőségünk 
nincs a fejlesztésekre. Emellett a szükséges és egyre több karbantartási feladatokat is el kell 
látnunk. 

Zárásképpen csak azt tudom ígérni Önöknek, hogy Képviselő társaimmal, kollégáimmal
mind azon leszünk, hogy településünk javát szolgáljuk 2021-ben is!

Kívánom 2021-re a maszk mentes mosolyokat, hogy szabadon ölelhessük meg idős 
szeretteinket, újra utazhassunk, csökkenjen a hírekből áradó negatívizmus, hogy nem féljünk 
és húzódjunk el egymástól a járdán, buszon, zárt helyen, hogy újra kezet lehessen fogni 
egymással, koncertre, moziba, színházba járhassunk és szeressünk, nevessünk ne kelljen 
aggódjunk... 

Minden kedves Olvasónak elsősorban jó egészséget, békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánok!

                                                                                                                 Dávid Tímea 

                                                                                                                 polgármester


