2021.III.szám APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

APARHANTI HÍRMONDÓ
Kedves Aparhantiak!
A cikk írásakor végre megszületett a döntés, köszönhetően annak, hogy a beoltottak száma elérte az 5 millió
főt, hogy az eddigi járványügyi szabályok lényegesen megenyhültek. Eltörölték a kijárási korlátozást,
közterületen újra maszk nélkül járhatunk, vendéglátóhelyeket látogathatunk, megtarthatóak a ballagások és
úgy tűnik, szép lassan visszatér az életünk a régi mederbe. Településünk esetében az átoltottság közel 50%os.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az első vonalban dolgoztak, dolgoznak, köszönet a
mindennapokban embertársaink kiszolgálását végzőknek, segítőknek, köszönet a türelmeseknek és a
fegyelmezetteknek. Köszönet a szülőknek, nagyszülőknek, akik az iskolás gyermekeket felkészítették és
segítették az interneten keresztül való tanulásban, vagy az óvodás gyermekek felügyeletét oldották meg.
Köszönet mindazoknak, akik tettek, tesznek azért, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet nehézségei elviselhető
legyen!
A Hírmondó legközelebbi száma szeptemberben jelenik meg.
Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést és tartalmas programokat kívánok!

Dávid Tímea polgármester
Ballag már a vén diák…
Ismét elérkezett a tanév utolsó napja, mely az óvodások és az általános iskolások ballagó diákjai számára is
elhozták a búcsú idejét. A tavalyi rendhagyó évet követően ismét tarthatóak a ballagások. Idén május végén
összesen 11 óvodás búcsúzott óvodájától, június 19-én pedig 13 fő 8. osztályos és 3 fő 6. osztályos búcsúzik
az általános iskolától.
A ballagó 8. osztályos diákok: Bogos Sára
(Aparhant), Fábián Gergő (Aparhant), Farkas Janka
(Kisvejke), Farkas Kristóf (Aparhant), Gyalog
Zsóka (Aparhant), Molnár Dóra (Aparhant), Müller
János (Mucsfa), Nagy Gergő (Aparhant), Petrás
Gergő (Kisvejke), Puskás Patrik (Aparhant),
Sárközi Vivien (Kisvejke), Tukacs Csaba
(Aparhant), Varga Patrícia (Aparhant).
Hatosztályos gimnáziumban folytatja tanulmányait:
Kerekes Kata, Miklóssy Lili és Ziegler Csenge
(Aparhant).

Az óvodás ballagók: Amrein Tibor (Hidas),
Amrein Zsuzsanna (Hidas), Fábián Bálint
(Aparhant), Kalász Izabella (Aparhant), Kásler
Márton (Aparhant), Kiss Botond (Aparhant),
Oszvald Kamilla (Aparhant), Sárközi Henna
Szelina (Aparhant), Sebestyén Zétény (Aparhant),
Szántó Marcell (Aparhant), Tóth Alex István
(Aparhant).

Útravalóként Charles Dickens szavai: „A búcsúzás fájdalma jelentéktelen a viszontlátás öröméhez képest.”
Mindannyiuknak sok sikert, egészséget és kitartást kívánunk a folytatáshoz!

A szennyvíztelep felújítása
Biztosan sokan emlékeznek még 2001-re, amikor elkészült
Aparhanton a szennyvíztelep. A beruházás költségei
akkoriban összesen 40 millió Ft-ra rúgtak, mely Phare és
FVM támogatásból, valamint önkormányzati önerőből
tevődött
össze.
Azóta 20 év telt, ami bizony hosszú idő. A nyárfák
elöregedtek, az árkok tisztításra, a csapok pedig cserére
szorultak. A telep jelenlegi működési engedélye 2023-ig
szól, melynek hamarosan esedékes lesz a megújítása.
A felújítás már időszerű volt. Az önkormányzat a Borka
Erdő Kft-vel kötött szerződést a fák kivágására, és újra
telepítésére. Közel 300 erdei m3 fa kivágására került sor,
az ebből befolyt bevételt pedig a telep felújítására
fordítjuk.
Az árkok tisztítása 3 napos gépi földmunkát vett igénybe, majd ezután került sor a 700 db nyárfa telepítésre.
A csapok és csövek cseréje jelenleg is folyamatban van.

Anyák Napja településünkön
Idén is köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat Anyák Napja
alkalmából. A gyerekek tánc műsorral készültek Miklóssy-Sebestyén
Júlia felkészítésével. A közös program pedig olyan jól sikerült, hogy
továbbra is tervezettek a szabadidőparkban a táncfoglalkozások, így
bízunk benne, hogy még nagyon sok örömet fognak okozni nekünk.

Lovász Erika az IKSZT melletti díszletet készítette el, ahová verset
és színezőt is hagyott a gyermekeknek, hogy ezzel is
megköszönthessék édesanyjukat, nagymamájukat ezen a szép
napon.
Az elmúlt időszakban igyekeztünk munkatársainkkal új díszekkel
színesebbé tenni településünket. Így került az apari központba a
kisvasút, a hanti parkba pedig a virágpiramis.

Újra van falubuszunk!
2019 szeptemberében egy baleset során totálkárosra törött
Aparhant falubusza. 2020-ban a Casco biztosítás által
közel 1.800.000,- Ft-ot utalt át az önkormányzatnak, a
roncsot pedig értékesítettük. A tavalyi évben - a takarékos
gazdálkodás jegyében - nem vásároltunk gépjárművet.
Idén viszont már oly mértékű volt a hiánya
-gyermekétkeztetés kiszállítással biztosítása, oltópontra
szállítás - hogy a mielőbbi gépjármű beszerzés mellett
döntöttünk.
A képen is látható Renault Traffic 2010-es évjáratú 253659 km-t futott gépjárművet az önkormányzat
2.000.000,- Ft-ért vásárolta.
Tájékoztatás a pályázatokról
Az idei évben is kiírásra kerültek a Magyar Falu Program pályázatai, melyen az 5.000 fő alatti települések
nyújthatnak be pályázatot. Az elbírálás a benyújtási határidőt követő 60 nap, így várhatóan augusztusban
értesülünk az eredményekről.
Az alábbi táblázat szerint nyújtottuk be a támogatási igényeket:

1.
2.
3.
4.

Pályázati kiírás
Önkormányzati út- és hídépítés, felújítás
Közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
és
közösségszervező
bértámogatása
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér
fejlesztése
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése

5.

Temetői infrastruktúra fejlesztése

6.

Önkormányzati fejlesztések 2021

7.
8.

Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése
Kommunális eszközök beszerzése

9.

Orvosi eszközök beszerzése

10.

Felelős állattartás

Cél
József Attila utca felújítása
2 fő 4 órás közösségszervező
bérköltsége, hangosítás, 70
db szék
Játszótér fejlesztése

Összeg
39.903.584,- Ft
5.035.340,- Ft

szolgálati lakás felújítása,
orvosi
szolgálati
lakás
felújítása
Apari temető kálváriájának
felújítása
Védőnői szolgálat felújítása
és eszközbeszerzés
Új falubusz beszerzése
Közterület
karbantartását
szolgáló eszközök beszerzése
Háziorvosi
eszközök
beszerzése
folyamatban

63.122.781,- Ft

2.808.030,- Ft

5.000.000,- Ft
25.749.793,- Ft
14.949.100,- Ft
15.000.000,- Ft
1.358.345,- Ft
folyamatban

Az egyesületeinknek is segítséget nyújtottunk a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében kiírt
pályázatok benyújtásában.
Pályázati kiírás
Fejlődésére Civil
szervezetek
ingatlanberuházási,
támogatása

1.

Aparhant
Egyesület

2.

Aparhanti Sportegyesület

3.

Aparhanti
Egyesület

felújítási

Összeg
6.000.000,- Ft

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

2.000.000,- Ft

Tűzoltó Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

2.000.000,- Ft

Trianon 101 megemlékezés Aparhanton
Június 4-én pénteken a trianoni békediktátum
aláírásának 101. évfordulójára emlékezett az
egész ország és a határon túli magyarság. A
koronavírus-járvány harmadik hullámának
lecsengését követően a kormány újból
engedélyezte a megemlékezések megtartását,
így Aparhanton is megszervezésre került a
nemzeti összetartozás napján, a magyar
történelem máig legnagyobb tragédiájának
évfordulóján egy méltó megemlékezés. A
program részeként Dávid Tímea polgármester
tartott megemlékező beszédét, majd az
Aparhanti Kórus két dalt énekelt. A műsort
Sármány Judit konferálta fel. A megemlékezés
koszorúzással zárult.

Megnyerte a pert az önkormányzat!
A Közbeszerzési Hatóság még 2019 nyarán szabálytalansági eljárást
indított Aparhant Község Önkormányzata ellen. Ennek keretében
1.000.000,- Ft bírságot szabott ki, melyet 2020 januárjában rendeztünk,
illetve további szankciót helyezett kilátásba, mely szerint a
Pénzügyminisztérium 13.801.141,- Ft támogatáscsökkentéssel sújthatta
volna a projektet.
Ez a 2019. óta át tartó jogi hercehurca ért végre véget, ugyanis az önkormányzat megnyerte a pert. Májusban
a jogerős bírósági ítélet is megérkezett.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Potápi Árpád János Nemzetpolitikáért felelős államtitkár úrnak,
térségünk országgyűlési képviselőjének, a Tolna Megyei Önkormányzat munkatársainak Orbán Attila
megyei közgyűlés alelnökének és Naszvady Balázsnak, dr. Bálint Tamásnak az önkormányzat jogi
képviselőjének, valamint dr. Sipos Ágnes ügyvédnőnek, akik folyamatos kapcsolattartásban voltak velem az
ügy lezártáig és segítették munkámat.
Hatalmas tehertől mentesült az önkormányzat. A Közbeszerzési Hatóság megkeresésünkre visszautalta a
korábban befizetett 1 millió Ft-os bírságot.

