Pálé Község Polgármesterétől
7370, Pálé, Árpád utca. 25.
Tisztelt Pálé Község Képviselő Testületé!
Tisztelt Pálé Község lakossága!
Tisztelt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről
jelenlévők!
Beszámoló Pálé Község Önkormányzatának 2021.november
11. napján tartott Közmeghallgatás 1. sz. napirendi
javaslatához, Pálé Község Önkormányzatának 2021.évi
munkájáról, a költségvetés időarányos teljesítéséről, 2022.
évi tervek ismertetése.
Utolsó közmeghallgatás 2019. november 26.-án volt, a 2020.
november 24.-re tervezett közmeghallgatás a Covid járvány,
veszélyhelyzet miatt elmaradt. A kormány a koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére március 11.-én
országos veszélyhelyzetet hirdetett ki, mellyel különleges
jogrend lépett életbe.
A 2020.év végéről csak röviden szeretnék beszámolni.
10.28.-án szállították ki a szociális célú tűzifát összesen 22m3
kaptunk.
11.05.-én vettük át a falubuszunkat.
11.19.-én a téli időszakban megnövekedett kiadások
ellentételezésére a járványhelyzet okozta nehézségek miatt
rendkívüli települési támogatásban részesítettük a
településen életvitelszerűen itt élő 31 családot, családonként

kb.20.000.-ft értékben.
12.13. -án kiosztásra került a szociális célú tűzifa, ebből 20
családot tudtunk támogatni.
12.14. -én Gödrében rendkívüli társulási ülést tartottunk,
megbeszéltük a védelmi intézkedéseket, rendeltünk
maszkokat, hypo tablettát és gumikesztyűt minden háztartás
számára.
12.18.-án minden Páléi családnak 20.000.-ft rendkívüli
települési támogatást adtunk, továbbá a gyermeket nevelő
szülők és nagykorú tanulók gyermekenként 15.000.-ft
támogatást kaptak.
Ezen felül Mikulásra 15.770.-ft értékben gyümölcs és
édességcsomagot biztosítottunk nekik.
A karácsonyi kézműves napunk és a karácsonyi ünnepségünk
is sajnos elmaradt.
A 2020.évet aggódva, és tele kérdésekkel zártuk, nem
lehetett tudni, hogy hogyan alakulnak a dolgok, minden
rendezvényünk és testületi ülésünk elmaradt.
Az önkormányzat is több esetben segítette a családokat,
osztottunk maszkot, gumikesztyűt és hypót a
fertőtlenítéshez.
Elmondhatom viszont azt, hogy mindenki fegyelmezetten és
segítő szándékkal fogadta ezt az új kialakult állapotot,
amelynek sajnos még most sincsen vége, a lakosokra az
együttműködés volt jellemző.
Szeretném megköszönni Sándor Boglárka falugondnoknak,
hogy segítette a lakosok dolgait intézni, bevásárolt,

gyógyszereket váltott ki, ebédet szállított, most tudtuk meg
igazán, hogy milyen jó, hogy működik a falugondnoki
szolgálat.
Át térnék a 2021.évre. sajnálatos módon ez az év is ugyanígy
kezdődött, maszkviselés, kijárási korlátozások és állandó
szigorítások, azért az élet ment tovább, próbáltunk mindent
megoldani, segíteni a lakosokat, szerencsére településünkön
nem volt jellemző a megbetegedés és a halálozás sem.
02.22.-én megtörtént a kémények ellenőrzése és a
kéményseprés 31.560.-ft-ot fizettünk érte.
03.01.-én újra indult a hosszútávú közfoglalkoztatás, jelenleg
az önkormányzat 2 fő női dolgozót foglalkoztat napi 8 órás
munkaidőben, sajnos férfi munkaerőt nem tudtunk
alkalmazni, így elég nehéz volt ebben az évben a munkákat
összehangolni és elvégeztetni.
A két fő munkaszerződése 2022. 02.28.-ig szól, de bízom
benne, hogy utána is tudjuk őket foglalkoztatni.
03.18.-án elkezdték a vizes blokkok felújítását, az
akadálymentes mosdó kialakítását.
A kivitelező cég a Maszek- Épker Kft volt, az önkormányzat
erre a kivitelezésre 1.948.000.-ft pályázati összeget nyert, a
többit 3.473.630.-ft-ot saját költségvetéséből finanszírozta, a
kivitelezés teljes összege: 5.421.630.-ft.
03.20.-án kiosztásra került a Szociális Földprogram pályázaton
elnyert vetőmag csomag és vető burgonya.
03.22.-én elkezdődött az egészségház külső homlokzatának
felújítása, melyre az összeget pályázaton nyertük.

03.29. -én tartós élelmiszer és higiéniai termékek kiosztására
került sor a veszélyhelyzetre és a húsvéti ünnepre való
tekintettel 27 család részre, családonként 11.000.-ft
értékben.
04.13. -án került sor a Szociális Földprogram pályázaton
elnyert előnevelt csirkék kiosztására.
04.14. -én műszaki szemle volt a buszforduló aszfaltozásával
kapcsolatban, megtörtént a helyszín bejárása, és a terület
átadás-átvétele.
04.15. -én részt vettem a Sásdon épülő bölcsőde
alapkőletételén.
04.15. -én elkészült az egészségház előtt a térkövezés.
04.19.-én elkezdték a buszforduló előkészítését az
aszfaltozáshoz, a kivitelező cég a G-PLAN KFT volt.
04.21.-én irodaszereket rendeltünk 33.076.-ft összegben.
04.26.-án a buszfordulónál műszaki szemle volt, egyeztettünk
a kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel.
04.29. -én lomtalanítás volt a településen.
04.30. -án kezdték a buszforduló aszfaltozását.
05.01.-én néhányan részt vettünk a sásdi majális autós
felvonuláson, a falubusszal is jelen voltunk.
05.04. -én részt vettem a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati
Társulás soron következő megbeszélésén.
05.05. -én elkészült a buszforduló, megtörtént az átadás.
05.12.-én virágokat vásároltunk a közterületekre, temetőbe,
játszótérre, templom kertbe, faluház udvarba, összesen
38.000.-ft értékben.

05.19. -én kamerarendszer karbantartása volt, valamint egy
db vagyonvédelmi kamera cseréje, összesen 94.615.-ft-ba
került.
05.20. -án megbeszélés volt Sásdon a gyermekorvosi szolgálat
működésének a támogatásával kapcsolatban, Pálé Község
Önkormányzata egyszeri 15.000.-ft támogatást nyújtott Dr
Máté Mária gyermekorvos részére a szolgálat működéséhez.
05.25. -én a sok eső miatt a falu végi utat le kellett
takaríttatnom, a nagy mennyiségű sár miatt nem lehetett az
úton közlekedni, a munkát Szabó Sándor egyéni vállalkozó
végezte el. Az út letakarításáért és a sár elhordásáért 37.783.ft-ot fizettünk.
05.25. -én vásároltunk a mosdókba zuhanyfüggönyöket, tároló
kosarat.
05.26. -án riasztórendszer második félévi karbantartása volt
összesen 26.035.-ft-ot fizettünk.
06.01.-én a Nyugat-Hegyháti Önkormányzatok Társulásának
soron következő ülésén vettem részt.
06.03.-án vásároltunk a falubuszba GPS navigációs rendszert
32.165.-ft-ba került.
06.07.-én elkészült a faluház udvar hiányzó részének a
betonozása.
0§.10.-én a Metróban vásároltunk az elkészült új mosdókba
folyékony szappan adagolókat, papírtörölköző adagolókat,
papírtörölközőt, hűtőtáskákat, jégakkukat a kirándulásokhoz,
összesen 80.863.-ft volt.
06.11.-én vásároltam a játszótér felújításához anyagokat

16.560.-ft összegben, a játszótér felújítását, festését
köszönöm Pető Andrásnak.
Ebben az évben támogattuk még a Sásdi Polgárőr Egyesületet
30.000.-ft összeggel, a Nyílzápor Hagyományőrző íjász
Egyesületet szintén 30.000.-ft összeggel, valamint a Birkózó
Egyesületet 20.000.-ft összeggel.
Kifizettük még a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulásnak
a 2021. évi működési tagdíjat 103.090.-ft-ot.
06.12.-én társadalmi munkára hívtuk a lakosokat akik szép
számmal el is jöttek, 21 fő volt jelen. A felújított buszforduló
és annak környéke került kitakarításra, füvet nyírtunk,
kapálógépeztünk. Az önkormányzat biztosította az innivalót,
kalácsot, kuglófot 8.752.-ért. Köszönöm mindenkinek a
munkáját.
06.15.-én kezdték el a mosdók festését erre 75.000.-ft-ot
fizettünk.
06.19.-én tartottuk a vakációkezdő gyereknapunkat, nagyon
sokan eljöttek, végre kicsit együtt lehettünk és építhettük a
közösségi életet.
06.23. -án részt vettem a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati
Társulás ülésén.
06.24. -én kihelyezésre került a szelektív hulladékgyűjtők
mellett, egy db 240 literes sütőolaj gyűjtő edény, amelyben a
lakosok gyűjthetik a használt olajat, zsírt. Csatlakoztunk a
CseppetSem programhoz.
06.25. -én kezdték el telepíteni a külterületi kamerákat
összesen 4db-ot, már működik a rendszer, így a településen

összesen 15 db kamera vigyázza a falubeliek vagyonát és
biztonságát.
06.29.-én testületi ülést tartottunk.
Ezen a testületi ülésen fogadtuk el a 2021.évi
költségvetésének idó'arányos teljesítéséről, valamint a
költségvetési rendelet módosításáról szóló beszámolót,
melyet Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ismertetett.
Elfogadtuk a Csorba Győző Könyvtár által Pálé községben
2020. évben végzett szakmai munkáról szóló beszámolót.
Pálé Község Önkormányzata a sásdi óvoda klímaberendezés
beruházásához 50.000.-ft anyagi támogatást nyújtott Sásd
Város Önkormányzata fenntartó részére.
Beszámoló volt még a veszélyhelyzet időszakában
polgármester által hozott döntésekről.
Pálé Község polgármestereként a képviselő-testület
hatáskörében eljárva a szociális hatósági ügyben döntéseket
hozhattam.
Döntéseket hoztam:
Jóváhagytam a Páléi Faluház Közösségi Tér 2021.évi
közművelődési szolgáltatás tervét.
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstár felé a
2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására.
A település központi ügyeleti ellátására a SPED-MED
Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött
feladatellátási szerződés hatályát 1 évvel, 2022. szeptember
30. napjáig meghosszabítottam.
Elfogadtam Pálé Község Önkormányzata gyermekjóléti és

gyermekvédelmi feladatai 2020.évi ellátásáról szóló átfogó
értékelést, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ elmúlt
évi működéséről szóló beszámolóját tudomásul vettem.
A Páléért Egyesület kérelmére az ott meghatározott célra
2021.évre 150.000.-ft egyszeri vissza nem térítendő
támogatásban részesítettem.
Páléi falugondnoki szolgálat létrehozása érdekében hoztam
még döntéseket.
Úgy döntöttem, hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába 2020. május 25.-től Pálé
Községet DrJusztinger János képviselje.
Pálé Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának felülvizsgálata, az áttekintett Helyi
Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Tervvel
egységes szerkezetben elfogadtam.
Az önkormányzat az idei évben is az óvoda és iskola
kezdéshez a beiskolázás költségeire tekintettel támogatta az
óvodás és iskolás gyermekeket ,egy fő óvodás 15.000.-ft 10 fő
iskolás 20.000.-ft/fő és egy fő egyetemista 25.000.-ft
támogatásban részesült, összesen 260.000.-ft összegben.
06.30. részt vettem a Gödrében a Kálvária és keresztút
megáldásán.
07.01.-én részt vettem Gödrében a Nyugat-Hegyháti
Önkormányzati Társulás soron következő ülésén.
07.14.-én itt volt a műszaki ellenőr, megtörtént a szociális
helyiségek ellenőrzése, mindent rendben talált 80.000.-ft-ot
fizettünk a jegyzőkönyv és az építési napló elkészítésére.

Eller Balázs műszaki ellenőrnek 25.000.-ft-ot fizettünk az
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása"elnevezésű pályázathoz szükséges
dokumentáció elkészítésére.
Ez a pályázat nyertes lett és 08.16.-án a pénz megérkezett a
számlánkra, összesen: 4.387.987.-ft.
07.15. -én részt vettem Sásdon a Magyar Falu Programmal
kapcsolatos fórumon.
07.18.-án újra kellett hívnom Szabó Sándort a falu végi út
letakarításához, a nagy mennyiségű sár miatt,nem lehetett
megint közlekedni.
08.01.-től 08.31.-ig lehetőségünk volt a Munkaügyi
Központon keresztül nyári diákmunkára tanulókat felvenni,
egy főt alkalmaztunk, ő segített a település karbantartásában,
főként a fűkaszálás volt a feladata.
08.09.-én kezdődött Kecskeméten a falugondnoki képzés,
azóta a tanfolyam véget is ért, Sándor Boglárka falugondnok
részt vett rajta.
08.16. -án kifizetésre került az óvodáztatási és beiskolázási
támogatás.
08.17. -én tartottuk a következő testületi ülést.
Elfogadtuk a Baranya Megyei Kormányhivatalnak az egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre vonatkozó törvényességi felhívásában foglaltakat,
és annak megfelelően felülvizsgáltuk a rendeletet.
Pálé Község önkormányzata döntött arról, hogy pályázatot

nyújt be a Települési Önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.
A pályázatot megnyertük, 18 m3 kemény lombos tűzifára
vagyunk jogosultak, melynek összege 365.760.-ft.
Az önkormányzat térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül
biztosítja a tűzifát a családoknak, melynek házhozszállítását
saját költségvetéséből biztosítja.
A testület határozott még arról, hogy a Gördülő Fejlesztési
Terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza
meg. Elfogadtuk még a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által
2022-2036 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet.
08.22.-én került megrendezésre a Nyugat-Hegyháti
Önkormányzati Társulás nyolc tagtelepülése /Baranyajenő,
Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Varga, Gödre, Pálé,
Szágy, Tormás/ szervezésében Tormáson a Nyugat-Hegyháti
Gasztro Fesztivál, falunapi rendezvény.
Minden település képviselte magát, minden lakost vendégül
láttunk ebéddel és itallal. Nagyszerű fellépők szórakoztattak
mindenkit, közel 5.000 fő vett részt a rendezvényen, a
költségeket pályázati forrásból, és önkormányzati forrásból
finanszíroztuk.
A Kormány lehetővé tette,hogy minden önkormányzat
megigényelje az 1 millió forint támogatást A „Kistelepülési
önkormányzati rendezvények támogatása"elnevezéssel.
Ezt az összeget igényeltük, de sajnos még nem kaptuk meg,
ebből a pénzből fogjuk kifizetni a 968.035.-ft-ot a

rendezvényre.
A tormási rendezvényre vásároltam még műanyag és
papírárut 19.610.-ft-ért, húst 42.082.-ft-ért, zöldségeket
12.027. -ft-ért. továbbá üdítőket, ásványvizet, kenyeret,
italokat, fűszereket.
08.25.-én kiszállították a térkövet.
08.28. -án a Páléért Egyesület tagjai és Pálé lakossága
keszthelyi kiránduláson vett részt, köszönjük szépen Rumpli
Évinek a kirándulás megszervezését, nagyszerű napot
töltöttünk el együtt. A buszköltséget az önkormányzat fizette
melynek összege 135.000.-ft volt.
09.01.-én részt vettem a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati
társulás megbeszélésén Gödrében.
09.15. -én kifizetésre került a Maszek-Épker Kft részére az
előleg számla 1.500.000.-ft összegben a térkőre.
09.16. -án részt vettem a Sásdi Szociális Társulás Költségvetési
Bizottság pénzügyi bizottsági ülésén, majd ezt követően volt a
Sásdi Szociális Társulás Tanácsának az ülése.
09.18.-án tartottuk az Európai Mobilitási Hét szervezésében
az autómentes közlekedési napunkat, erre 500.000.-ft vissza
nem térítendő támogatást nyertünk.
Minden Páléi gyermek ajándékot kapott ,amit szeretett
volna, azt választhatott rollert,gördeszkát, triciklit. Osztottunk
még hátizsákokat, láthatósági mellényeket, sportszereket,
bukósisakokat. Vásároltunk még ami megmaradt az
önkormányzat tulajdonában súlyzókat, gimnasztikái labdákat,
polifoam matracokat, játék közlekedési tábla szettet.

Vásároltunk még csokoládékat, innivalókat, gyümölcsöket és
a szendvics ebédhez minden hozzávalót, amelyből mindenki
kedvére fogyaszthatott.
Rumpli Évi nagyszerű vetélkedőkkel, akadályversennyel,
rejtvényekkel, ügyességi játékokkal készült gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt, köszönjük szépen a sok segítséget.
09.21. -én kifizetésre került a külterületi kamerarendszernek a
díja 1.578.305.-ft összegben a pályázatnak az elszámolása
folyamatban van még, ezt az összeget előre ki kellett
fizetnünk, elszámolás után visszakapjuk.
09.22. -én megtörtént a kamerarendszer 2. féléves
karbantartása, 25.273.-ft volt, egy kamerát elvittek javításra.
09.24. -én Pintér Gábor sásdi alpolgármester meghívásának
eleget téve részt vettem Sásdon a Vidám Kórusok Vili.
találkozóján, fantasztikus kórusokat lehetett látni és hallani.
09.25. -én tartottuk az Idősek Napját a faluházban, melyre
minden 60. életévét betöltött paléi lakos meghívást kapott,
sokan megtiszteltek minket a jelenlétükkel, sikerült egy
nagyszerű műsort is összeállítani részükre.
Vendégünk volt Kossuth Gergő énekművész, aki szívet-lelket
megérintő dalokkal szórakoztatta a szépkorúakat, majd a
Kisvaszari Vörös Rózsák táncosai mutatták be műsorukat.
Költségeink voltak:
Kossuth Gergő fellépő: 130.000.-ft
Vörös Rózsák tánccsoport: 30.000.-ft
Torták, kalácsok, pogácsák: 33.026.-ft
Virágcsokrok: 18.000.-ft

Az idősek napjára az önkormányzat biztosította még az
üdítőket, italokat, a finom házi süteményeket pedig a
résztvevők hozták, amit köszönünk nekik.
Minden időst rendkívüli települési támogatásban
részesítettünk 15.000.-ft összegben, ez 20 főt érintett,
összesen: 300.000.-ft volt.
Köszönöm szépen a segítséget a képviselő testület minden
tagjának, és mindenkinek aki a rendezvény színvonalához
bármit hozzá tett pl: süteményt sütött, takarított, díszített,
külön köszönöm anyukámnak, hogy mindig gyönyörű
dekorációkat készít nekünk a rendezvényekre, köszönöm még
Daróczi Lászlónak a hangtechnika össze szerelését, és itt
köszönöm meg még az egész éves munkádat, a fűnyírók
élezését, javítását, a táblák felrakását, a traktorral való
szállítást, a padok, asztalok és egyebek kiszállítását a tormási
rendezvényre és hosszasan sorolhatnám még, köszönjük a
sok önzetlen segítségedet.
09.25.-én részt vettem Sásdon az ünnepi testületi ülésen és a
kitüntetések átadásán.
09.27. -én részt vettem Magyarhertelenden a Polgármesterek
Klubja első találkozóján.
09.28. -án lomtalanítás volt a településen.
09.28. -án tartottuk a következő testületi ülést.
Napirendi pontok voltak:
Településképi véleményezéssel kapcsolatos jogkörök
átruházása, az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálata.

Döntöttünk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához való csatlakozásról,
ez esetünkben két fő tanulót érint.
Szociális ügyekben volt még döntés.
Megnyertük a szociális célú tűzifát, a szerződést a szállításra
megkötöttem a sásdi Mecsekerdő Zrt.-vel, várjuk a tüzelő
szállítását.
10.02.-án Gödrében többen részt vettünk a Szomszéd Ünnep,
szüreti borozgatás rendezvényen, melyen Pálé Község
Önkormányzata is képviselte magát és bemutatta a
települést, köszönöm szépen azoknak akik eljöttek velem és
segítségemre voltak a pakolásban, díszítésben.
10.06.-án több lakossal részt vettem a Baranyajenőn
megrendezett rendőrségi fórumon, ahol az idősebb
korosztály hasznos tanácsokat kapott a személy és
vagyonvédelemmel kapcsolatosan, hiszem, hogy sok hasznos
dolgot tudtunk meg akik ott voltunk.
10.14.-én a Reál Élelmiszer Kft az élelmiszercsomag osztáshoz
megrendelt árukat kiszállította 378.290.-ft-ot fizettünk érte.
10.18.-án a közterületek szebbé tételéhez virágokat
vásároltam, árvácskákat és krizantémokat összesen 19.760.ft-ért.
Ezen a napon voltam még Gödrében az intézményvezető
asszony meghívására betekintést nyerhettünk az iskola
működésébe, minden napjaiba.
10.20.-án a könyvtárban Falugondnoki Fórumot tartottunk a
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesületével közös

szervezésben.
Sándor Boglárka falugondnok beszámolt a megjelenteknek a
falugondnoki szolgálat feladatairól és működéséről.
10.22.-én részt vettem Gödrében az 1956.október.23.-ai
ünnepi megemlékezésen.
10.30. -án a könyvtárban ünnepi megemlékezést tartottunk, a
műsort előadta a Szent Mihály Szekere Vándorszínház, méltó
megemlékezése volt az 1956.október.23.-ai eseményeknek.
Köszönöm azoknak akik eljöttek és velünk együtt emlékeztek
a hősökre.
10.31. -én egy remek délutánt töltöttünk el együtt,
elbúcsúztattuk az őszt közös szalonna sütéssel, teázással,
beszélgetésekkel építettük a közösségünket, szeretnénk ha ez
az ötlet hagyománnyá válna és minden évben
megismételnénk.
Az önkormányzat vállalta a szalonna, kenyér, tea,
teasütemény beszerzését, a többi szükséges dolgot mindenki
hozta magának.
11.11. -én Közbiztonsági Fórum lesz Sásdon.
11.11. -éré azaz a mai napra élelmiszercsomag osztást
terveztünk, Pálé Község Képviselőtestülete úgy határozott, a
Páléi rászoruló családokat természetbeni juttatásként
20.000. -ft értékű csomagban részesíti a szociális keret
terhére, ez összesen 28 családot érint, összes költsége:
560.000. -ft.
Még erre az évre tervezett programok:
11.16.-án Szigetváron Polgármesteri találkozó lesz, melyre

meghívást kaptam.
11.17-18.-án Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége Regionális Polgármesteri Fórum lesz Bikaion.
12.04.-re tervezzük a karácsonyi kézműves foglalkozásunkat,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
12.19.-re tervezzük a közös karácsonyi ünnepséget, év
búcsúztató rendezvényünket, reméljük,hogy addig korlátozó
intézkedések, szigorítások nem lesznek és meg is tudjuk
tartani.
Könyvtári ellátás:
A könyvtári ellátásról szólnék még pár mondatot, a könyvtári
feladatok ellátását biztosítja 2021.-ben is a Csorba Győző
Megyei Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás
alapján az önkormányzat, Rumpli Éva könyvtárosunkat az
önkormányzat megbízási szerződéssel alkalmazza heti 12
órában. A kötelező közművelődési feladatok ellátására a
Nemzeti Művelődési Intézet foglalkoztatja Évát.
Szeretném megköszönni Évinek a munkáját, mondhatom,
hogy ő a jobb kezem, segíti a pályázatok beadását, a
programok kitalálását, szervezi és lebonyolítja a
kirándulásokat, programokat, segíti a rendezvények
megvalósítását, hivatalsegédi teendőket is ellát.
Pályázatok: 2021.-ben beadott, de sajnos elutasított
pályázataink:
A Magyar Falu program keretében beadott pályázatok:
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, ezen
belül a faluházak fejlesztése."

„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése."
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása."
„Kommunális eszköz beszerzése."
Nyertes pályázataink:
A Magyar Falu Program keretében: „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás anyagtámogatásra."
A projekt teljes elszámolható költsége: 4.388.OOO.-ft.
Szociális célú tűzifa támogatás: 365.760.-ft
Európai Mobilitás hét, autómentes nap: 500.000.-ft
„Településfásítási Program 2021-2022." elnevezésű pályázat
ezen nyertünk 11 db fát, melyek a településen lesznek majd
elültetve.
Közfoglalkoztatás:
A hosszútávú közfoglalkoztatás 2021.03.01.-2022.02.28.-ig
tart.
Jelenleg 2 fő női dolgozót alkalmazunk, sajnos férfi
munkaerőt nem tudtunk felvenni.
A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása:
Munkaruha és egyéni védőeszköz költségre kaptunk: 69.273.ft-ot.
Működési célú anyagköltségre:126.954.-ft-ot.
Egyéb működési célú költségre kaptunk: 22.634.-ft-ot.
Ez összesen: 218.861.-ft.
A közfoglalkoztatott dolgozókkal oldjuk meg a település
karbantartását, fűnyírást, közterületek tisztán tartását,

virágosítást, temető rendben tartását, hulladékgyűjtést,
szórólapok kihordását, az épületek takarítását, fűtést, télen a
hó eltakarítást, a rendezvényeken is nagyon sokat segítenek
nekünk.
Szeretném a két hölgynek megköszönni az egész település
nevében az áldozatos munkájukat, hogy ilyen kevés pénzért,
becsületesen dolgoznak.
A közfoglalkoztatás nélkülözhetetlen a település rendezett
környezetének fenntartása szempontjából, én csak bízni
tudok abban, hogy ez egyszer a bérükön is meg fog látszani,
és nem ennyi pénzért tudjuk majd őket alkalmazni. Köszönjük
a munkátokat!
Szeretném megköszönni a falugondnok Sándor Boglárka
egész éves munkáját, hogy ebben a vírus okozta nehéz
helyzetben is helyt állt és segítette a településen élőket.
A képviselő testület munkáját szeretném még külön
megköszönni, mindenki aktívan részt vett a testületi
üléseken, alig voltak hiányzások, a testületi tagok sokat
segítettek a rendezvények lebonyolításában is, bízom benne,
hogy ez továbbra is így marad.
Mindenkinek lehetősége van a testületi üléseken a napirendi
pontokhoz hozzászólni, észrevételeket, javaslatokat, ötleteket
adni.
Szeretném még kiemelni Rumpli Éva alpolgármester asszony
munkáját és megköszönni neki az egész éves munkáját,
segítségét, Évivel mi napi kapcsolatban vagyunk és mindent
meg tudunk beszélni ami a település fejlődését előbbre viszi,

Pálé, 2021.november.il.
Tisztelettel:
Markóné Héder Tímea
Polgármester

Pálé Község Önkormányzatának 2022.évi tervei
A 2022.évi költségvetést még nem ismerjük, így csak célokról
és tervekről tudok beszámolni, sajnos ahogy már most is
látszik a vírus miatt okozta veszélyhelyzet még nagy
valószínűséggel fent fog maradni a jövőben is, tehát ez is sok
mindent át és felülírhat.
Elsődleges célunk a település karbantartása, szépítése,
virágosítása, épületeink korszerűsítése azért, hogy a faluban
élők és az ide érkező vendégek, látogatók, jól érezzék itt
magukat, szeressenek itt lenni és itt élni, ezért nagyon
fontosnak tartjuk a közösségépítő rendezvényeket,
kirándulásokat is.
Nagyon fontos a településen élők fizikai, lelki és mentális
egészsége is számunkra, ezért heti egyszeri alkalommal
tornázásra is szeretnénk majd invitálni a kedves lakosokat.
A szükséges eszközök beszerzése már elkezdődött, de
bővíteni szeretnénk a kínálatot.
Legyen a mottónk: Ép testben ép lélek!
A Páléért Egyesület tagjaival továbbra is szorosan együtt
fogunk működni, társadalmi munkákat, kirándulásokat és
közösségépítő programokat fogunk szervezni.
A jövő évben is az egyik legfontosabb az aktuális pályázatok
beadása, mert csak ezekből a forrásokból tudunk plusz
bevételhez jutni, sajnos ebben az évben nem volt valami
sikeres a pályázatok nyertessége, de nem adjuk fel, a
következő évben is beadjuk őket.

A Magyar Falu Programban újra beadjuk, ha lesz rá lehetőség
a faluház épületegyüttes tetőszerkezetének cseréjére az
igényünket, valamint szeretnénk pályázni egy új játszótér
kialakítására is.
A temetőbe nagyon szerettünk volna egy urnafalat építtetni,
és térköves járdát is készíttetni, de sajnos forráshiány miatt
elutasításra kerültünk, ezeket a pályázati kiírásokat kiemelt
figyelemmel fogjuk kísérni, és amint lehet be adjuk.
Megoldást kell még találnunk a falu végén lévő árkok és a
beton árok kitisztíttatására, hogy az esőzések alkalmával, ne
álljon meg a sár és iszap a közúton, erre is történtek már
előre lépések, de ehhez is pénzre van szükségünk.
Az önkormányzat azokat a pályázatokat részesíti előnyben,
amelyek 100%-ban támogatottak, vagy csak kis mértékben
kell önerőt biztosítani hozzá, és itt is csak addig a mértékig,
amíg nem veszélyezteti a településnek a működését.
A Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulással folytatjuk a
megkezdett munkákat, egymás települését és egymást is
segítve haladunk előre a kijelölt célok felé.
A 2022. évben is tervezzük és szeretnénk megtartani a már
hagyománnyá vált rendezvényeinket: vakációkezdő
gyereknap, idősek napja, karácsonyi kézműves nap,
karácsonyi ünnepség, és a most először megrendezett
szalonnasütögetős délutánból is szeretnénk hagyományt
teremteni.
A Páléért Egyesület pályázaton 2 millió forintos támogatást
nyert ebben az évben, sok programot, kirándulást ebből

tudunk majd megvalósítani.
Az elkövetkezendő évben is szeretnénk a családokat
támogatni, segíteni,élelmiszercsomag osztásokkal, tüzelő
támogatással, óvodáztatási és beiskolázási támogatással, és
ami a szociális keretbe belefér: gyógyszertámogatás, ebéd
támogatás, idősek, gyermekek, betegek támogatása,
lakásfenntartási és rendkívüli települési támogatás.
Pálé Község honlapja is működik, ott mindig megtaláljátok az
aktuális tudnivalókat, fényképeket, testületi ülésre a
meghívókat, elnyert pályázatokat, és az Egyesületről a
tudnivalókat.
A Falugondnoki szolgálat is, hiszem, hogy nagyban
megkönnyítette az itt lakók minden napjait és nagy
segítségetekre volt a bevásárlások, orvoshoz jutások
alkalmával, ezt ugyanígy folytatjuk a jövőben is.
Várom, várjuk továbbra is a lakosoktól az észrevételeket,
ötleteket, javaslatokat, szívesen fogadunk minden építő
jellegű hozzászólást.
Köszönöm azoknak akik ebben az évben is támogatták és
segítették a képviselő testület munkáját, akár egy jó szóval,
akár társadalmi munkával, akár csak a részvételükkel, jövőre
is számítok, számítunk rátok.
Elmondanám még, hogy a testületi ülések nyilvánosak, a
szociális ügyek megbeszélése történik zárt körben, bárki
betekintést nyerhet az ott folyó munkába ha eljön.
Tisztelettel köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját,
és jó egészséget kívánok!

Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy Pálé Község
Önkormányzatának a 2022.évi terveiről szóló írásos
beszámolómat szíveskedjen elfogadni.
Pálé, 2021. november 11.
Markóné Héder Tímea
polgármester

2021 (lO.hóig) (Pálé)
Bevételek:____________
Ebből:
Állami tám
Helyi adók:
Közfoglalkoztatás
Maradvány

53,1

Kiadások:_______________________
Személyi kiadások
Dologi kiadások
Segélyek
Egyéb ÁHT megelőlegezés
Fejlesztési kiadások: nettó
Mozgókönyvtár akadálymentesítés, ajtó
Falugondnok akadálymentesítés
Ingatlan egészségház
Magyar Falu járda
Magyar Falu út

45,9 MILLIÓ
20,7 millió
0,2 millió
2.3 millió
14.3 millió
42,2 millió
12,5 millió
8.2 millió
1.2 millió
1,0 millió
1,8 millió
1,7 millió
1.3 millió
1.2 millió
7.2 millió

3,5-ből

Közfoglalkoztatás:
eddig 2,334 ezer bevétel és 2.240 ezer kiadás!!!!!
ebből: mind bér
kb 2 fő havonta!!!
Közvilágításra 495 eFt
Falugondnok 4,6 bevétel, 6,8 kiadás (akadálymentesítés 2,1 millió!!!)
Mozgókönyvtárra 2,27 millió bevétel, ezt el is költöttük már! FELÚJÍTÁS
szociális tűzifa 18 m3, 366 e Ft
Most 2,3 millió a számlán a tartalék-terv (0,4 millió forint) tartható lesz!!!

Falugondnoki szolgálat éves beszámoló (2021):
Az idei évben a falugondnoki szolgálatot elsősorban a falubuszjárat tette ki, melyet havi
rendszerességgel kb. 25-30 fő vett igénybe.

Egy héten háromszor: hétfőn, szerdán, pénteken napibevásárlás és havonta kétszer nagy
bevásárlásra is lehetőség van a környező városokba: Dombóvár, Komló, Pécs,
Rendszeresek az igény szerinti egészségügyi vizsgálatokra, konzíliumokra való
betegszállítások, valamint az okmányirodába és a munkanélküli irodába is. Egy személynek
szállítok ki hétköznaponként ebédet a sásdi általános iskola konyhájáról.
Az önkormányzat is rendszeresen igénybe veszi a falubuszt a település rendezvényeinek
lebonyolításához szükséges eszközök, áruk beszerzéséhez, illetve, ha más településeken
tartanak rendezvényeket akkor oda is szállítom a lakosokat. Saját rendezvényeken részt
veszek a dekoráció elkészítésében, a hang és egyéb technika kezelésében, a rendezvényen
résztvevők informálásában, irányításában.
Igény szerint a településen élőknek gyógyszertárból elhozom a gyógyszereiket, segítek a
lakosoknak a hivatalos ügyeik intézésében.
A falubusz heti menetrendjét minden hétvégén megírom a heti megkeresések és igények
szerint, és kiszórólapozom mindenkinek a faluban. A hétközben felmerülő változtatásokról
aktuálisan is tájékoztatom a lakosságot szóban, és ha szükséges akkor írásban is.
Augusztus 9.-től október 29.-ig Falugondnoki képzésen vettem részt melynek a záróvizsga
időpontja november 16. kedd lesz.

