2022. II. SZÁM APARHANT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

APARHANTI HÍRMONDÓ
Kedves Aparhantiak!
Nehéz időszaknak nézünk elébe. A rezsi és szolgáltatások árai folyamatosan emelkednek az
önkormányzatoknak is. Teljes áron vásároljuk az üzemanyagot, emelkedik a közvilágítás, az
intézmények – polgármesteri hivatal, védőnői szolgálat, orvosi rendelő, óvoda, IKSZT, művelődési
ház, konyha – rezsije. A vírushelyzet miatt 2 évig nem emelhettünk sem adót, sem más díjakat, sőt
elvonásra került a gépjárműadó, csökkent a helyi iparűzési adó bevétel, miközben az árak az
önkormányzatok számára is az egekbe szöktek. Takarékoskodnunk kell, ahol csak lehet, meg kell
fontolnunk minden kiadást, hiszen nehéz az önkormányzatoknak többletbevételhez jutni.
Pár gondolatot szeretnék megosztani az idei év nehézségeiről:
Közmunkaprogram: az állam folyamatosan építi le ezt a foglalkoztatási formát. Csak
összehasonlításképpen: míg 2018-ban 6 fő közmunkás dolgozott az önkormányzatnál,
szeptembertől már csak 1 fő (takarítónő) marad állományban. Kezdetben az állam a teljes
munkabért térítette az önkormányzatoknak, most már csak a 60 %-át. A közmunkásokon kívül 4 fő
állandó karbantartó kollégánk van. Településünkön a szennyvízszállítás feladatainak ellátása más
önkormányzatokhoz képest többletfeladat, ellátása egy héten több napot vesz igénybe, melyet 2 fő
lát el. A falugondnok szeptembertől újra óvodásokat/iskolásokat szállít, igény szerint időseket visz
orvoshoz és ebédet (szociális étkeztetés) hord ki. Van olyan nap, amikor a „negyedik” emberünk
egyedül kénytelen a „maradék” feladatok ellátására. Emellett ők is emberek, szabadságra mennek,
betegek lesznek, így egy-egy ember kiesése átszervezi a heti feladatokat. Ahhoz, hogy a
közterületeinket, a szennyvíztelepünket rendben tartsuk, igyekszünk elkerülni, hogy külső
vállalkozót kelljen igénybe venni, hiszen az súlyos többletkiadásokkal jár.
Önkormányzati költségvetés: a kevesebből kell megvalósítanunk évről évre többet. Az idei évet
nehezíti, hogy a szennyvízberuházás pályázatához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összesen
13.448.208,- Ft, amit tavaly decembertől részletekben utalunk vissza a Magyar Államkincstárnak,
minden hónapban 704.021,- Ft-ot. „Az óvoda, önkormányzat energetika felújítása” című pályázata
kapcsán 2018-ban indított közbeszerzési eljárás per kimenetele is aggasztó, hiszen egy rossz irányú
fejlemény újabb visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után.
A fenti nehézségek mellett valósítottuk meg év elején a Petőfi utcában a járda, valamint a védőnői
szolgálat felújítását. A József utca és az apari kálvária felújítása, valamint a kommunális eszköz
pályázat eszközeinek beszerzése is folyamatban van. Az elszabadult árak mellett igyekszünk a
beruházások megvalósítására, a szükséges önerő biztosítására.
Végül pár személyes gondolat…
Mindenkinek a sajátja a legfontosabb, és az őt érintő
problémák a szembetűnőek. Aki előtt rossz a járda, azt
a problémát jelzi, aki a sportot szereti, a sportöltöző
felújítását várja, de említhetem azt is, évek óta
nyújtunk be pályázatot az orvosi szolgálati lakás
felújítására is…
Viszont nem mindenkinek tűnik fel, ha éppen az
óvodában lecseréljük a konyha átadópultját, vagy ha
eltűnik a Vörösmarty utca végén több éve ott heverő
építési törmelék. Folyamatos a munka és sok helyre
kell beosztanunk a pénzt.
Hanton a vízmű területe megtisztítva az építési törmeléktől

Mindezek mellett csodák nincsenek, nem lehet pár év alatt behozni az elmaradásokat, így akaratunk
ellenére is előfordul, hogy elmaradunk munkákkal, melyeket a pályázati, gazdálkodási és
jogszabályi lehetőségeink szerint igyekszünk pótolni.
A Képviselő-testület továbbra is minden fejlesztést célzó döntést megfontoltan hoz meg, a település
egészét nézve igyekszik a lehetőségeket maximálisan kihasználva előre lépni.

Dávid Tímea polgármester
Babakiállítás Aparhanton
A III. Nemzetiségi Nap kísérő programjaként a
Teveli
Székely
Kör
babagyűjteményét
is
megtekinthették az érdeklődők az IKSZT
épületében. Erős Pál, a Teveli Székely Kör elnöke
elmondta, hogy 2016 óta gyűjti szervezetük az
immáron 57 darabból álló gyűjteményt. Több babát
a székelykör tagjai készítettek, de kaptak ajándékba
is. Az aparhanti kiállítás alkalmával gyűjteményük
legértékesebb darabja is megtekinthető volt.
A székely népviseletből álló babakiállítás egész
évben megtekinthető a Teveli Székely Kör közösségi
házában.

Villám csapott az önkormányzat épületébe
Július első hete sok váratlan feladatot hozott számunkra, hiszen a falunapi rendezvényünk előtti
napokban villám csapott az önkormányzat épületébe. A teljes informatikai hálózatot hatalmas kár
érte, hiszen a hivatali dolgozók számítógépei, a telefonhálózat és a falu tévé rendszere is
működésképtelenné vált. A kárfelmérés hosszú hetekig húzódott, ami nehezítette a biztosító felé
ilyenkor szükséges adminisztrációs kötelezettséget. Sajnálatos módon, míg az informatikai hálózat
újraépítése nem valósul meg, addig a falu tv rendszere sem áll helyre.

Megszűnik az
kistelepüléseken

ügysegéd

ügyfélfogadása

a

A Bonyhádi Járási Hivatal ügysegédi ügyfélfogadása 2022.
szeptember 1-től megszűnik Aparhanton is, mivel az elmúlt
években az ügysegédi ügyfélforgalom jelentősen lecsökkent,
tájékoztatott minket a Tolna Megyei Kormányhivatal
Bonyhádi Járási Hivatala.
Ügyintézés céljából továbbra is várják az ügyfeleket a
Bonyhádi Járási Hivatal kormányablakában (7150 Bonyhád,
Szabadság tér 1.), ügyfélszolgálatain, illetve a Tolna megyében
is rendelkezésre álló Kormányablakbuszban.

Bonyhád Kormányablak nyitvatartása:
Hétfő: 8:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00 -14:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatója
A Magyar Posta Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy szeptember
1-től a kézbesítő járások átszervezése miatt, a kézbesítő munkatárs
településen történő tartózkodása az alábbiak szerint változik:
Aparhant: 09:00-12:00 óra
Bonyhád-Majos: 12:30-15:00 óra
A kézbesítő munkatárs elektromos eszközzel Bonyhád (központi posta)
bázispostáról indul ki, délelőtt Aparhant, délután Majos települések
kézbesítését látja el.

Tájékoztató a folyamatban lévő beruházásokról
Aparhant Község Önkormányzata 2022-ben nyert az
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése”
című Magyar Falu Program pályázati kiíráson
5.273.297,- Ft-ot. A pályázati cél az apari kálvária
felújítása, melynek munkálatai már meg is kezdődtek.
Az önkormányzat a pályázati összegen felül, önerőben
biztosítja a stációk alapozásának munkálatait. A
beruházás várható befejezési határideje:
2022. december 31.
A beruházás megkezdése előtti kép az apari kálváriáról

A Magyar Falu Program "Út,
híd,
kerékpárforgalmi
létesítmény
építése/felújítása”
című projekt keretében 2021-ben
39.903.581,- Ft támogatásban
részesült
Aparhant
Község
Önkormányzata. A pályázat célja
a József „teknős” utca felújítása.
Az anyagárak emelkedése a
kivitelezési munkálatok árának
emelkedését is maga után vonta,
így a pályázati összegen felül az
önkormányzat 2,5 millió Ft
további önerőt kell biztosítson a
beruházás megvalósításához.

Felújítás előtt

Felújítás után a József utca

A szintén 2021-ben nyert Kommunális eszköz beszerzése című pályázaton elnyert 14.961.973,- Ftból beszerzésre került a közterület karbantartását szolgáló eszközök, az új Fiat Ducato gépjármű
beszerzése szeptemberre várható.

Átadásra került a felújított védőnői
szolgálat
épülete
is,
A
Belügyminisztérium „Önkormányzati
fejlesztések – 2021” című pályázatnak
köszönhetően az épület teljes felújításon
esett át: megvalósult a tető cseréje, a
hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, az
épület akadálymentesítése, a fűtés
korszerűsítése és mozgáskorlátozott
mosdó kialakítására is sor került.
Beszerzésre került továbbá a védőnői
munkát segítő vizsgáló eszközök és
bemutató modellek, valamint új bútorok
is.
Bízunk benne, hogy a megújult és
átadott épület sok örömöt jelent majd a
mai
és
a
jövőbeni
aparhanti
nemzedékeknek egyaránt.
A beruházás megkezdése előtti és utáni fotók

Tájékoztatás az Aparhant-Izmény összekötő út projektjéről
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott „Külterületi helyi közutak
fejlesztése” című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási
keret kimerülésére tekintettel, az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának
lehetőségét 2022. június 1-jén felfüggesztette. Az Aparhant- Izmény összekötő út terve elkészült,
a tulajdonosi hozzájárulások is aláírásra kerültek, a projekt benyújtásra még májusban sor került,
viszont egyelőre a pályázat elbírálása felfüggesztésre került.

