
Pálé Község Polgármesterétől
7370, Pálé, Árpád utca.25.
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Tisztejt Sásdi Közös Önkormán zati Hivatal részéről megjelentek)

Beszámoló Pálé Község Önkormányzatának 2022.11.24. napján 
tartott közmeghallgatás 1. sz. napirendi javaslatához, Pálé Község 
Önkormányzatának 2022. évi munkájáról, a költségvetés időarányos 
teljesítéséről, 2023. évi tervek ismertetése.

Utolsó közmeghallgatás 2021.11.11.-én volt.
A 2021.év. végéről csak röviden szeretnék beszámolni.
A közmeghallgatás után került sor az élelmiszercsomagok 
kiosztására.

Az önkormányzati épületek fűtésére fát vásároltunk 120.140.-ft-ért. 
Kiszállították a 18m3 szociális célú tűzifát, szállítási díja 54.000 ft és a 
családokhoz pedig 40.000.-ft-ért vitték ki.
Megtartásra került a karácsonyi kézműves foglalkozás, illetve 
dekoráltuk a település közterületeit, vásároltunk égősorokat 34.270.- 
ft-ért és dekorációs kellékeket 33.539.-ft-ért.
Az autómentes napnak megtörtént az elszámolása.
December hónapban volt még az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
szóló rendelet ügyében törvényességi felhívás, a rendelet és a 
feladatellátás felülvizsgálata.
Pálé Község Önkormányzata elfogadta a Dunántúli regionális Vízmű 
ZRT által a 2021.-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 
beruházási tervének módosítását.
Decemberben rendkívüli települési támogatásban részesítettük a 
településen itt élő 32 családot, összesen 640.000.-ft összegben, 
továbbá a gyermeket nevelő szülők és nagykorú tanulók



gyermekenként 15.OOO.-ft támogatást kaptak, összesen ez 210.000.-ft 
volt.
Át térnék a 2022. évre.
Január:
Kiszállításra került a Magyar Falu Programban beadott „Kommunális 
eszköz beszerzés" elnevezésű pályázaton megnyert eszközök egy 
része: Stiga Park Pro 340ix fűnyírótraktor, magas gazvágó, gumicsík 
élvédő, hólánc.
Vásároltunk az önkormányzat részére 2,5 m3 tűzifát, melynek 
összege fuvarral együtt 57.OOO.-ft volt.
Magyar Falu Programban beadtuk a pályázatokat, ezekről még 
később lesz szó, több nyertes pályázatunk is volt ebben az évben. 
Február:
02.10.-én testületi ülést tartottunk.
Pálé Község Önkormányzata elfogadta a 2022. évi költségvetés I. 
forduló tervezetét.
Megtörtént az Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
módosítása.
Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése. 
Lakossági vízdíj támogatás igénylése.
2022. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása.
Döntöttünk az egyesületek támogatásáról, támogattuk 20.000 ft 
összeggel a Mindszentgodisa és Környezetének Szabadidős 
Sportegyesületét, Páléért Egyesületet 150.000 ft összegben általános 
működési célokra, kulturális programok megtartására, Sásdi Polgárőr 
Egyesületet 30.000 ft összeggel és a Nyílzápor Hagyományőrző íjász 
Egyesületet szintén 30.000 ft összeggel.
Szociális ügyekben volt még döntés.
Részt vettem Gödrében a Gödrei Töpörtyű és Forraltbor ünnepen. 
Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás ülésén részt vettem 
Gödrében.



Részt vettem Sásdon a Sásdi Szociális Társulás Költségvetési 
Bizottsága ülésen, majd azt követően a Sásdi Szociális Társulás 
Tanácsa ülésén, melyen a főbb napirendi pont volt a Társulás 
2022.évi költségvetése.
Ebben a hónapban ellenőrzésünk volt a 2019.-ben elnyert pályázatok 
kapcsán, ellenőrizték a falugondnoki szolgálatot, a falubuszt valamint 
a buszforduló aszfaltozásával kapcsolatos pályázatunkat, mindent 
rendben találtak.
Kiszállításra került a húsvéti élelmiszercsomag osztáshoz megrendelt 
áru összesen 397.246.-ft értékben.
Március:
Vásároltunk még a csomagosztáshoz papírárut 90.611.-ft-ért. 
Ellenőrizték a kéményseprők az önkormányzati épületek kéményeit 
35.028.- ft-ot kellett fizetni érte.
Mivel ebben az évben a Szociális Földprogram pályázati kiírása 
számunkra nem volt megfelelő, a képviselő testület úgy döntött, hogy 
azt a pályázatot nem adja be, hanem saját költségvetésből támogatja 
a családokat és a jelentkező családok részére biztosítja a vetőmag 
csomagot, összesen 18 család kérte, és ennek költsége 280.486.-ft 
volt.
Március 1-től a Közfoglalkoztatás is folytatódott, 3 főt alkalmaztunk, a 
munkaszerződésük 2022.03.01.-től- 2022.06.30.-ig tartott.
A Magyar Falu Programban beadott pályázatokhoz a kért 
hiánypótlásokat beadtuk.
Testületi ülést tartottunk 03.10.-én.
Pálé Község Önkormányzata elfogadta a 2022. évi költségvetési 
rendeletet.
Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása volt még.
Pálé Község Képviselő testületé a Sásd és Térsége Terület és 
Humánfejlesztési Nonprofit Kft kérelmére a Hegyháti Szociális 
Alapellátási Központ részére a 2022.-es évre 100.000.-ft támogatást



biztosít, mivel a településről is szállít iskolába gyermeket, illetve a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is biztosítják 4 fő részére. 
Szociális ügyekben volt még döntés.
03.18.-án került sor az élelmiszercsomag kiosztására 30 család 
részére és a vetőmagcsomagok kiosztására ez 18 család részére. 
03.21.-én Falugondnoki Szolgálat ellenőrzésén voltunk Pécsen, egy
két hiányosságot kellett csak pótolnunk, amúgy mindent rendben 
találtak az ellenőrzés során.
Részt vettem Sásdon az új bölcsőde átadásán.
03.28.-án volt a választási bizottsági tagoknak eskütétele.
A Falugondnoki szolgálathoz bélyegzőket készítettünk, és vásároltunk 
húsvéti kellékeket összesen 23.050.-ft-ért.
Április:
04.03.-án Országgyűlési Választás és Országos Népszavazás volt. 
Ingyenes ruhaosztás volt a faluházban, a megmaradt ruhákat a Sásdi 
Támogatószolgálatnak adományoztuk tovább.
4 m3 fát vásároltunk az önkormányzati épületek fűtésére a fa 
96.000.-ft-ba a fuvar pedig 14.000.-ft-ba került.
Megtörtént a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet 
megalkotása.
Részt vettem Baranyaszentgyörgyön az Uhl Antal emlékház 
ünnepélyes átadásán.
Húsvéti kézműves napot tartottunk, az önkormányzat biztosította a 
tojásfestéshez a tojásokat, üdítőket, kalácsot, a gyerekek 
édességcsomagot is kaptak.
A faluvégi árkok tisztítására Szabó Sándor egyéni vállalkozó részére 
kifizettünk 80.010.-ft munkadíjat.
Sásdon a Gyerekesély Program szakmaközi megbeszélésén voltam a 
fő téma volt:" A mai gyermekvédelmi rendszer Magyarországon".
Má'us:



Jelen voltam a Sásdi Szociális Társulás Költségvetési Bizottsági ülésén, 
majd azt követően a Sásdi Szociális Társulás ülésén ahol a fő 
napirendi pontok voltak a Társulás 2021. évi költségvetési 
beszámolója, és szakmai programjának felülvizsgálata.
Részt vettem Sásdon az önkormányzati tulajdonú 
víziközműrendszerekkel kapcsolatban tartott éves egyeztető 
tárgyaláson.
Ingyenes lomtalanítás volt a településen 
Egynyári virágokat vásároltunk 27.700.-ft összegben.
Kutyaoltás volt a településen.
Kiszállították a fákat, melyeket a településfásítási programban 
nyertünk összesen 10 db-ot, ezek a temetőben és a buszmegállónál 
lettek elültetve, társadalmi munkában.
Vásároltunk a budapesti kirándulásra és a gyereknapra 55.994.-ft 
értékben.
Kiszállították a térkövet a járdafelújításhoz.
05.18.-án kezdte el a járda kivitelezési munkálatokat a hetes 
házszámtól felfelé, a kivitelező cég a Horváth Útelem Kft volt. 
Meghozták a hótolólapot és a pótkocsit amelyet a kommunális 
eszközös pályázaton nyertünk.
Vásároltunk egy db mobil garázst 219.000.-ft-ért, mely a faluház 
udvarban került elhelyezésre.
Tombola csomagot ajánlottunk fel a sásdi iskolában megrendezésre 
kerülő jótékonysági bálra 10.000.-ft értékben.
Megtörtént a kamerarendszer és riasztórendszer negyed éves 
karbantartása.
05.21.-én a Páléért Egyesület szervezésében Budapestre mentünk az 
állatkertbe kirándulni, majd hazafelé Siófokon is megálltunk.
A buszköltség egy részét az önkormányzat támogatta, illetve az 
ásványvizet és a csokikat is állta.



A Gödrei Mezőgazdasági Zrt a faluvégi árkok egy részét kitisztította. 
A falubuszon kerékcsere és centírozás volt 9.990.-ft-ba került. 
Elkezdtük a falu elejétől a kettes házszámtól a járda felújítását, a 
pályázat az anyagot biztosította.
Társadalmi munkában elültetésre került a 10 db megnyert fa. 
Köszönöm azoknak akik részt vettek a munkában.
Részt vettem a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás soron 
következő ülésén.
05.25. -én testületi ülés volt.
Elfogadásra került Pálé Község Önkormányzatának 2021.évi 
költségvetésének módosítása és a 2021. évi zárszámadása.
Pálé Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint a Sásdi Család- 
és Gyermekjóléti Központ beszámolóját elfogadta.
A képviselő testület úgy döntött, hogy a Horváth Útelem Kft-t 
megbízza a temetőben épülő urnafalhoz vezető járda kiépítésével, az 
összeget az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja, melynek 
összege 400.000.-ft volt.
Szociális ügyben volt még döntés.
Ma ar Falu Pro ramban me n ért ál ázatok:
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése"
Megnyert támogatás összege: 5.774.201.-ft 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 
közösségszervező bértámogatása"
Megnyert támogatás összege: 4.066.447.-ft 
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása"
Megnyert támogatás összege: 8.272.460.-ft 
Összesen: 18.113.108.-ft
05.25. -én az esti órákban több településen természeti katasztrófa, 
villámárvíz pusztított, sajnos a jégeső az önkormányzati épületeinket 
sem kímélte, az eleve rossz állapotú tetőinket több helyen a jég szét



verte.
Teljesen tönkre ment a faluház tető, könyvtár tető, és a könyvtár 
előtti terasz tető.
A biztosító felé jelentettük a káreseményt, kárszakértő a helyszíni 
szemle során jegyzőkönyvet készített, sajnos a tető elavultsága, eleve 
rossz állapota miatt csak 605.000.-ft kártérítési összeget állapítottak 
meg. Jelenlegi állapota katasztrofális már több helyen leázott az 
épület a sok esőzés miatt, hiába lett leterítve a padlás fóliákkal a víz 
az mindenhol utat tör magának, tegnapi napon a faluháznál is nagy 
mennyiségű víz folyt le, ha nem tudunk megoldást találni akkor előbb 
utóbb használhatatlan lesz az ingatlan, félő hogy a mennyezet is 
leszakadhat.
Részt vettem Gödrében a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás 
ülésén, fő napirendi pontok voltak a Társulás 2021.évi költségvetési 
beszámolója és a 2021.évi zárszámadásának elfogadása.
Június:
A faluház udvar betonozására kifizettük a 130.000.-ft-ot.
Megtörtént a riasztórendszer karbantartása 20.955.-ft volt illetve a 
kamerarendszer karbantartása az pedig 29.210.-ft volt.
Részt vettem Sásdon a Dózsa utca ünnepélyes átadásán és a fedett 
piaccsarnok alapkőletételén.
A Száméi kft elvégezte a játszótér ellenőrzését, a megjelölt hibákat 
kijavítottuk, majd miután mindent rendben találtak megkaptuk róla a 
jegyzőkönyvet, minden játszótéri elem megfelelt a vizsgálatok során. 
Ennek összege 35.135.-ft volt.

A faluház konyhában megjavíttattuk a bojlert és a csapot ennek 
12.000.-ft volt a költsége.
06.25.-én tartottuk a vakációkezdő gyereknapunkat, nagyszerű napot 
töltöttünk el együtt Rumpli Évinek köszönjük a program 
megszervezésében nyújtott sok segítséget, Sándor Boglárkának az 
állatsimogató lehetőségét, minden képviselő társamnak és minden



lakosnak köszönöm a pakolásban, sátrak állításában nyújtott 
segítségét.
Főbb kiadások voltak:
Vidámparki szolgáltatás, ringlis, ugrálóvár: 70.000.-ft 
Arcfestés: 15.000.-ft 
Zöldségek, zsír: 22.740.-ft
Tombolatárgyakra, italokra, kenyérre költöttünk még.
A Dombóvári Zenész Egyesület és Ugi mama műsorát a Páléért 
Egyesület fizette pályázati forrásból.
Július:
Kifizetésre került a temető járda térkövezése.
Megtörtént a tűzoltó készülékek javítása, ellenőrzése melyre 27.940.- 
ft-ot fizettünk.
07.09.-én az Egyesület szervezésében kirándulni voltunk Szennán, 
Bőszénfán, és a Zselici Csillagparkban.
07.12.-én testületi ülést tartottunk.
Elfogadtuk a beszámolót a Csorba Győző Könyvtár 2021. évben 
végzett szakmai munkájáról.
Döntöttünk a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről.
Döntöttünk a beiskolázási támogatásról.
Szociális ügyekben volt még döntés.
Szúnyoggyérítés volt a településen ennek összege 97.790.-ft volt. 
Részt vettem Gödrében a helyi gyűjtők és kézművesek kiállításán, 
valamint a Roma napon Sásdon.
Egy fő nyári diákmunkást volt lehetőségünk alkalmazni júliusban és 
augusztusban 2-2 hétre.
Kiss József markoló géppel kitakarította a faluvégi betonárkot, és az 
oldalsó árkok egy részét. A kitermelt föld elszállításra is került, az 
elvégzett munkára 254.000.-ft-ot fizettünk.
Sándor Boglárka részt vett a falugondnoki szolgálat szervezésében 
egy vezetési tréningen.



Augusztus:
Kiszállításra kerültek az élelmiszercsomag osztáshoz megrendelt 
termékek összesen: 755.395.-ft értékben.
Tetőfóliákra fizettünk 43.000.-ft-ot.
08.31.-én ért véget a közfoglalkoztatási program, sajnos itt is 
megszorítások voltak, így a 3 fő helyett már csak 2 főt engedtek 
felvenni. A két hölgy szerződése 2022.09.01.-től- 2023.02.28.-ig tart, 
bízom benne, hogy utána is lesz lehetőségünk őket tovább 
alkalmazni.
Közfoglalkoztatásban tudjuk csak megoldani a település 
karbantartását, fűnyírást, temető és közterületek rendben tartását, 
hulladékgyűjtést, virágosítást, takarítást, fűtést, télen a hólapátolást, 
a rendezvényeken is sokat segítenek nekünk és még hosszasan 
sorolhatnám, hogy mennyire nélkülözhetetlen a munkájuk. 
Szeretném megköszönni a magam, a képviselő testület és az egész 
település lakossága nevében a munkátokat.
Sajnos férfi közfoglalkoztatottat ebben az évben sem sikerült 
alkalmaznunk, így elég nehéz volt megoldanom a fűkaszáltatást, 
árkok kaszálását, homokozók kapálógépezését.
Helyi lakosok segítettek be a munkákban, ők megbízási szerződéssel 
voltak foglalkoztatva, így sikerült ezt az időszakot áthidalni köszönöm 
azoknak a munkáját akik ebben segítettek: Pintér János, Orsós 
Ferenc, Somogyi Róbert, és néhai Kalányos István.
Külön szeretném még megköszönni Daróczi Lászlónak a mindig 
önzetlen segítségét, őt zaklatom minden javítani valóval, fűnyírók 
élezésével,javításával, hangtechnika összeszerelésével, ő vitte ki 
traktorral a fákat a temetőbe és sok mindenben segít nekünk az 
önkormányzati munkákban.
Szeretném még megköszönni Csala Györgynének a varrásokat Éva 
párjának Orsós Józsefnek a fűnyírást, Fekete Ferencnek a segítségét, 
rá is lehet mindig számítani, anyukámnak az alkalmakra készített



dekorációkat, Pető Attilánénak a sok horgolt gyönyörűséget, amiket 
mindig hoz a könyvtárba és a rendezvényekre, Pető Andrásnak a 
játszótér rendbetételét, festését.
Augusztusban került sor a beiskolázási támogatások kifizetésére 
összesen 330.000.-ft támogatást nyújtottunk 16 fő tanulónak. 
Elfogadtuk a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt által a 2023.-2037. 
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és 
beruházási tervrészét és a Gördülő Fejlesztési Tervben 
meghatározott, 2023.évre vonatkozó munkálatokat a DRV ZRT-től 
megrendeltük.
Háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása érdekében az 
önkormányzat határozott időre szerződést kötött ez év dec.31-ig a 
SPED-MED Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a 
háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátására.
Szeptember:
Ingyenes lomtalanítás volt a településen.
Részt vettem a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa ülésén.
A szociális célú tűzifára beadott pályázatra megkaptuk a maximálisan 
igényelhető 10m3 szociális célú tűzifát, kiszállítására várunk még 
jelenleg.
A képviselő testület ezt a mennyiséget nagyon kevésnek találta, úgy 
határozott, hogy a saját költségvetés terhére még vásárol 15m3 fát, 
ebből még ad a rászoruló családoknak, illetve tartalékol az 
önkormányzati épületek fűtésére is belőle.
09.16.-és 09.22. közötti időszakban Pálé Község Önkormányzata a 
tavalyi évhez hasonlóan csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. 
Sport és egészségnapot szerveztünk játékos vetélkedőkkel, rendőrök 
által szervezett akadályversenyek és közlekedéssel kapcsolatos 
kérdések kitöltésével foglalkoztunk.
Végül mindenkit vendégül láttunk szendvicsekkel és üdítővel.
A gyerekek ajándékokat, sporteszközöket kaptak, és minden jelen



lévő gyümölcs-édesség csomagot is kapott.
Erre 500.000.-ft támogatást nyertünk.
A hónap végén színházban voltunk.
09.26.-án testületi ülést tartottunk.
Megtörtént a beszámoló Pálé Község Önkormányzata 2022.évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről, költségvetési rendelet 
módosítása.
Ezeket a beszámolókat mindig Nagy Lajos László Pénzügyi irodavezető 
készíti el számunkra.
Hegyháti Ösztöndíj rendelet módosítása:
Az EFOP-3.9.2. pályázat lebonyolítása a végéhez közeledik, minden 
kitűzött cél megvalósítása mellett maradt a pályázatban még szabad 
pénzeszköz.
A képviselő testület úgy döntött, hogy ösztöndíjként a középiskolás és 
egyetemista tanulóknak egyszeri 50.000.-ft támogatást nyújtunk, 
hogy a teljes összeg felhasználásra kerüljön és ne kelljen vissza 
fizetni, ez összesen 6 tanulót érint.
Pálé Község Önkormányzata újra csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz, esetünkben ez 
két fő egyetemista tanulót érint, ők havonta 25.000,-ft juttatást 
kapnak.
Hónap végén tartottuk az idősek napját és köszöntöttük a 
60.életévüket betöltött szépkorú lakóinkat.
Nekik is kedveskedtünk egy egyszeri 15.000.-ft-os települési 
támogatással ami 18 főt érintett, összesen 270.000.-ft lett kifizetve.
Az önkormányzat biztosította a pogácsát, italokat, a finom házi 
süteményeket a résztvevők hozták, az egyesület pedig a tortákat 
állta.
A fellépő Papp Attila volt az ő díja 70.000.-ft volt.
Vásároltam még virágcsokrokat 24.800.-ft-ért.
Október:



Részt vettem Sásdon a Sásdi Szociális Társulás soron következő 
ülésén.

Vásároltunk 1 db Beko típusú hűtőt 117.991. ft volt a szállítás pedig 
8.990.-ft
Vásároltunk még 1 db Beko típusú hűtőszekrényt 165.990.-ft-ért 
továbbá a mosdóba 1 db Bosch elöltöltős mosógépet 139.990.-ft-ért 
a szállítása 7.480.-ft volt.
Karácsonyi anyagokat vásároltunk a faluház és könyvtár dekorálására 
47.300.-ft-ért.
20.-án Verbászban voltunk a polgármesterekkel, meghívást kaptunk a 
városnapi ünnepségre.
Részt vettünk a Vargán megrendezésre kerülő Falvak Csatája 
vetélkedőn, ahol településenként 5-6 fős csapatokban méretettük 
meg magunkat a paléi csapat elhozta a 3. helyet.
Köszönöm a résztvevőknek a segítséget, a csapat tagjai voltak: Pető 
Attiláné, Pető András, Salamon Tiborné, Szigeti András és én, Boginak 
köszönjük szépen a szállítást.
Sor került a falubusz 2 éves szervizére is, illetve a kerékcsere is 
megtörtént ez 200.640.-ft-ba került.
A hónap utolsó napján tartottuk az immár hagyománnyá vált 
közösségi estünket szalonnasütéssel egybekötve.
Nagyon jó kis este volt vendégeinkkel együtt közel 50 fő jött el.
Az önkormányzat biztosította a szalonnát ez 38.100.-ft volt, 
édességeket, kekszeket vettünk 15.632.-ft-ért adtuk még a kenyeret 
és a teát, a többi hozzávalót a résztvevők hozták.
Az elmaradt EFOP képzéseket is sikerült Sásdnak lebonyolítani, 
ezeken többen is részt vettek a településről, köszönöm nekik, hogy 
elmentek és végig csinálták, volt álláskeresési, parkgondozói és angol 
nyelvi képzés.
November:



A temetői hulladékok elszállítására 1 db 5m3-es konténert 
rendeltem, a két közfoglalkoztatott hölgynek köszönöm, hogy ezt a 
rengeteg szemetet bele pakolták.
Ennek elszállítási díja 88.545.-ft.
A temetőben elkezdték az urnafal építését, az alap már majdnem 
készen van.
Részt vettem a Sásdon megrendezésre kerülő Közbiztonsági 
Fórumon.
Részt vettem még Siklóson egy rendezvényen ami Nagy Csaba 
országgyűlési képviselő szervezésében zajlott, mondjunk nemet a 
szankciókra volt a fő téma.
Pálé Község Önkormányzata Képviselő- testületé a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatellátás jelenlegi működtetését 
felülvizsgálva a következő döntést hozta. Az önkormányzat a SPED- 
MED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött feladatellátási 
szerződést egyoldalú nyilatkozattal, a szerződés 1. pontjában foglalt 
jogával élve 2022. december 1. napjával megszünteti.
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi 
ügyeleti feladatok ellátásával, Dombóvár központi székhellyel és 
Sásdon elsősegély pont működtetésével az Emergency Service 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-t bízza meg határozatlan időre.
Mai napra terveztük még az élelmiszercsomagok kiosztását a 
családok részére összesen 28 családunk van jelenleg.
December:
Az év utolsó hónapjára tervezzük a karácsonyi kézműves napot, a 
közös fenyőfa díszítését.
18.-án lesz a közös karácsonyi ünnepségünk, ahol a Márkus színház 
előadását tekinthetjük meg.



Szeretném megköszönni a képviselő testület egész éves munkáját, 
mindenki aktívan részt vett a testületi üléseken, alig voltak 
hiányzások, a testületi tagok sokat segítettek a rendezvények 
lebonyolításában is.
Szeretném megköszönni a falugondnokunk Sándor Boglárka 
munkáját, külön köszönöm a fűnyírásokat is.
Szeretném még kiemelni Rumpli Éva alpolgármester asszonyt és 
megköszönni neki az egész éves munkáját, ugyanúgy,mint az előző 
években Évivel szinte napi kapcsolatban vagyunk, és mindent 
megbeszélünk ami a településsel kapcsolatos.
Köszönettel tartozom még a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
összes dolgozójának, kiemelten köszönöm az egész évben nyújtott 
segítségét Koszorús Tímea aljegyző asszonynak, Kajdon Béla jegyző 
úrnak, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek, Szemmelrokné 
Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető és hatósági ügyintézőnek, a 
pénzügyes Varga Szilviának, a munkaügyes Sipos-Visnyei Andreának, 
az informatikus Gergász Attilának aki kezeli a község honlapját is, a 
hatósági ügyintézőknek Lajos Mártinak és Sallai Lászlónénak, a 
pályázatíró Rab Norbertnek és a műszakos Bódog Tamásnak. 
Köszönetemet szeretném még kifejezni Pálé Község lakosságának a 
sok támogatásért, jó szókért, a köszönömökért, az önzetlen 
segítségekért, a rendezvényeken való részvételekért.
Hálásan köszönöm, köszönjük még egyszer mindenkinek a segítő 
hozzáállását, munkáját.

Mindenkinek jó egészséget, békés, szeretetteljes napokat kívánok! 
Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet ho az írásos 
beszámolómat fo ad*a el.
Pálé, 2022. november.24.
Tisztelettel:
Markóné Héder Tímea polgármester



Pálé Község Önkormányzatának 2023. évi tervei.

A 2023. évi költségvetés ismeretének hiányában, csak tervekről és 
célokról tudok tájékoztatást adni.
Sajnos az elmúlt években a világjárvány sújtotta országunkat, 
településeinket, az idei évben pedig a háborús helyzet és annak 
következményei nehezítik életünket, rengeteg szankció került 
bevezetésre, világméretű az energiaválság, az árak az egekben 
vannak, minden területen nehezebb a talpon maradás, de nekünk 
mindezek ellenére meg kell oldanunk a település gazdálkodását és 
mindennapjainkat.
Elsődleges célunk továbbra is az értékeink megőrzése, településünk 
karbantartása, legfontosabb és jelen pillanatban a legaggasztóbb a 
faluház-könyvtár épület együttesének a tetőszerkezet problémája, 
mivel mindenhol leázik már, rövid időn belül megoldást, pályázati 
forrást kell rá találnunk.
A Magyar Falu Program kiírásra került pályázataiban évek óta 
beadtuk, eddig sajnos nem kaptunk pozitív elbírálást.
Amint újra lesz lehetőségünk, természetesen beadjuk.
Áthidaló megoldásként amit lehetett megtettünk a további károk 
megakadályozása érdekében, lefóliáztuk a padlást, nagyobb lyukak 
alá edényeket tettünk, de ennek ellenére sem sikerült a leázásokat 
megakadályozni.
Fontos még a településünk szépítése, a közterületeink rendben 
tartása, virágosítása, épületeink korszerűsítése, azért, hogy a faluban 
élők és az ide érkező látogatók, vendégek, pozitív képet kapjanak 
rólunk és szeressenek itt lenni.
Kiemelten fontosnak tartjuk és sokat teszünk is azért, hogy a 
közösségi élet jól működjön, sokszor szervezünk rendezvényeket, 
kirándulásokat.



Fontos számunkra a településen élők egészsége, ezért Évi 
rendszeresen tornát tart az érdeklődőknek.
A könyvtárban is sok hasznos elfoglaltságot lehet találni, a bingó klub 
is évek óta működik.
A Páléért Egyesület tagjaival továbbra is együtt működünk, 
társadalmi munkákat, színházlátogatást, kirándulásokat fogunk 
szervezni.
Az elkövetkezendő évben is fontosnak tartjuk az aktuális pályázatok 
figyelését, azoknak kidolgozását és beadását, mivel az önkormányzat 
csak ily módon tud nagyobb fejlesztéseket végre hajtani, ezekből 
tudunk plusz anyagi forrásokhoz jutni.
Azokat a pályázatokat részesítjük előnyben, amelyek 100%-ban 
támogatottak vagy csak kis mértékben kell önerőt biztosítani hozzá, 
ebben az esetben is csak addig a mértékig amíg az nem veszélyezteti 
a település működését.
A Nyugat- Hegyháti Önkormányzati Társulással is folytatjuk az együtt 
működést.
A 2023. évben is szeretnénk megtartani a rendezvényeinket: 
vakációkezdő gyereknapot, idősek napját, karácsonyi és húsvéti 
kézműves napot, karácsonyi ünnepséget és a közösségi estet 
szalonnasütéssel.
Továbbra is szeretnénk az itt élő családokat támogatni 
élelmiszercsomaggal, tüzelővel, beiskolázási támogatással, gyógyszer 
és ebéd támogatással, lakásfenntartási és rendkívüli települési 
támogatással.
Pálé Község honlapja is mindenki számára elérhető, itt megtaláljátok 
az aktuális tudnivalókat, programokat, jegyzőkönyveket, a 
rendezvényeken készült fényképeket, az Egyesületről is a fontos 
dolgokat.
A Falugondnoki szolgálatot is működtetni fogjuk, tudom, hogy ez a 
szolgáltatás nagyban megkönnyíti az itt élők mindennapját, ügyeik



intézésében, orvoshoz, kórházba jutások alkalmával is sok esetben 
nyújt segítséget.
Továbbra is várom, várjuk a lakosok részéről az észrevételeket, 
javaslatokat, szívesen fogadunk minden építő jellegű 
megnyilvánulást.
Köszönöm mindazoknak akik ebben az évben is támogatták és 
segítették a képviselő testület munkáját, a testületi ülések 
nyilvánosak, bárki eljöhet és betekintést nyerhet az ott folyó 
munkába, a szociális ügyek megbeszélése történik csak zárt körben.

Tisztelettel köszönöm még egyszer mindenkinek a munkáját és jó 
egészséget kívánok a jövő évre is!

Kérném a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy Pálé Község 
Önkormányzatának a 2023. évi terveiről szóló írásos beszámolómat 
szíveskedjen elfogadni!

Pálé, 2022. 11. 24. 
Markóné Héder Tímea 
Polgármester



2022 (lO.hóig) (Pálé)

Bevételek: _
Ebből: Állami tám
Helyi adók: 
Közfoglalkoztatás 
Maradvány

67 2 6E4 MILLIÓ
25,5 millió 
0,2 millió
2.6 millió
11.6 millió

Kiadások:____________________
Személyi kiadások 
Dologi kiadások 
Segélyek
Egyéb ÁHT megelőlegezés 
Fejlesztési kiadások: nettó
Mozgókönyvtár fejlesztési notebook
Falugondnok garázs
Magyar Falu komm. eszköz
Magyar Falu járda
Járda önerő
MF járda 2022
MF temető

52,6 millió
19,4 millió
7.6 millió
1.2 millió 
1,0 millió

0,4 millió 
0,2 millió
3.6 millió
2.3 millió 
0,3 millió
6.6 millió 
3,9 millió

Közfoglalkoztatás:
eddig 2,621 ezer bevétel és 2.679 ezer kiadás 

kb 2 fő havonta!!!

Közvilágításra 570 eFt

Falugondnok 5,5 bevétel, 5,8 kiadás

Mozgókönyvtárra 2,27 + ,7 Vázsnoktól bevétel, ezt el is költjük 
szociális tűzifa 10 m3,222 e Ft

Most 5 millió a számlán a tartalék-terv (1,9 millió forint) tartható lesz. Év végéig költés 
kötelezően.



Falugondnoki beszámoló

Tisztelettel köszöntök mindenkit!

Az idei évben is a megszokott keretek között működött a falugondnoki 
szolgálat, mint pl. a közétkeztetés segítése minden hétköznap, az óvodás és 
iskolás korú gyerekek szállítása iskola időben, napi ill. havi bevásárlás, orvosi 
ellátáshoz való hozzájutás segítése, gyógyszer ki váltás, recept felíratás, 
önkormányzati rendezvények segítése.

Márciusban egy öt napos továbbképzésen vettem részt, mellyel lezárultak a 
falugondnoki szolgálattal kapcsolatos kötelező képzések.

Július 19.-én részt vettem a pogányi repülőtéren szervezett egész napos kezdő 
vezetéstechnikai tréningen.

Október 25.-én a pécsi Pente autóházba vittük a falubuszt éves szervizre ill 
kerék cserére.

Pálé, 2022.11.24 Sándor Boglárka falugondnok



Beszámoló a Palái könyvtár 2022-es évi munkájáról!

A 2022-es évben is kötöttünk a Csorba Győző Könyvtárral együttműködési megállapodást,melynek 
keretében továbbra is biztosítják a könyvtári dokumentumokat negyedévente, valamint a heti és havi 
lapokat, úgy mint: Meglepetés, Nők Lapja,, Kiskegyed, National Geographic, Vidék íze, és a Nők Lapja 
Ezotéria is jár amit az önkormányzat fizetett elő a könyvtárnak.

Sajnos a Csorba Győző könyvtárat is utolérte az infláció, és a forrás elvonások miatt csökkent a kapott 
dokumentumok száma, illetve az általuk felajánlott programokat sem tudtuk megvalósítani.

Július, augusztusi hónapban többször került sor filmvetítésre, főként az ifjúság részére, de az 
idősebbek is jól szórakoztak, és, hogy teljes legyen a mozi élmény volt pattogatott kukorica és csoki 
is.

A hideg idő beálltával a könyvtárban tartjuk hetente kétszer, kedden és csütörtökön 16:30-tól a 
tartásjavító, izomlazító tornákat.

2022.12.03-án szeretnénk megtartani a karácsonyi kézműves foglalkozásunkat minden korosztály 
számára. Tervezünk adventi koszorú készítést és más karácsonyi díszeket, mézes puszedli sütést, és a 
település buszmegállójának közös díszítését is.

2022.12.18.-án szeretnénk megrendezni a hagyományos karácsonyi ünnepségünket, melyen a 
Márkus Színház előadását és a paléi gyerekek előadását is láthatják a résztvevők.

Pálé: 2022.11.20.

könyvtáros
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8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59 
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Sásd Város Önkormányzata Ügyiratszám: iko22/001306-1 /2022

Dr. Jusztinger János 
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül 
HK azon: SASDONK 
KRID kód: 331933

Ügyintéző: Kislőrincz Erika 
Telefon: +36 30 259 9944 
E-mail dm: kislorincz.erika@drv.hu 
Melléklet: iratminták

módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_V_524 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2022-2036. 
évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv módosításának megküldése az ellátásért felelős 
részére

Tisztelt Polgármester Ú r!

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen 
levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési 
terv módosításának dokumentációját.

A módosítás okát csatolt GFT terv(-ek) tartalmazzák.

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy 

szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni, valamint
a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a 
tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú nyilatkozatot elektronikus aláírással 
ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, 
akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentádó DRV Zrt. felé 
történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) önkormányzatnak 
kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Sásd, Pálé
Az ellátásért felelősök képviseletére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás 
szerint: Sásd Város Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen 
kérdés felmerül, kollégáink a e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

^ E M C I S ,

\ Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10300050 
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

ISO 8001:

mailto:ond@drv.hu
http://www.drv.hu
mailto:kislorincz.erika@drv.hu


A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás 
biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT 
elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztés tervezés- és irányítás osztályvezető

Elektronikusan aláírta:
Gosztola János

elektronikusan aláírta'
naab Gábor
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Fejlesztéstervezési és -irányítási osztály ellátásért felelős /  ellátásért felelősök kép selő:e  /  iz i: z m i iz o lj  Itató  *

Vlziközmű-szoli 'látómegnevezése: D unántú li K rg io o iln  V fzm t Z r t
V iziköanű-szol tatási á ; :- *u m e evezése: Ivóvíz
A  Vksztv. 11. § 4 bekezdés szerinti vélemén fél me.. ' w-zése: Ö n k o rm án i »■«
Víziközmű-rendszer kód'a: ** D R V  V  524

Fontossági
sorrend

B eruházás megnevezése
Vízjogi létesítési /elvi 

engedély szám a

Az é r in te tt 
e llá tásért 
felelfis(ök) 

megnevezése

T ervezett
nettó

k íto e g F orrás
megnevezése

M egvalósítás id ő ta rtam a T erveze tt
időtáv

A beruházás ütem ezése a  tervezési időszak évei szerin t

(dFt) Kezdés Befejezés
(rövid /  
közép / 
hosszú)

1 2 3

-  ' % ... 

4 5 6 7
•

9 10 11 12 13 14 15

M ódosítás indoka

____ a, Sásé Wasanélatí-dít 2022.01.01 2022.12i31 X M e g re n d e lé s  n e m  tö r té n t m eg.

3

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok elvégzésére a költségkeret 
15%-ig a teljes Ivóvízrendszerre 
vonatkozóan. Sásd 1404 Használati dfj 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

Tervezett feladatok n e ttó  költsége a 
te ljes ü tem  tek in te tében  (eFt)

Rendelkezésre álló 
források

1. Gtem 1904 1904

•
A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell 
jelölnll
A Hivatal által a működési engedélyben 
m egállapított VKR-kód.



G ö rd ü lő  fe le ü té s i  te rv  a  2022 -  J* 3® időszakra
BEK OK Ö S S Z E F O G L A L '; TÁBLÁZATA

A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése: D unántú li R egionális Vízmű ZrL  
Fe lesztéstervezésl és - Irán i tá s i o s riá lt ellátásért felelős /  ellátásért felelősök ké: selő e /  - zjközm iToleáliató *

Viziközroű-szol. . * '' megnevezése: D unántú li Hctr^onális V ízm f Z r t
Vlziközmű-szolgáltHtósi áf.nzat me . evezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11. § (4 bekezdés szerinti vélemé ező fél megnevezése: Ö nk o rm án  a ö
Víziközmú-rendszer kód'a: ** D R V  V  524

Fontossági
sorrend

B eruházás megnevezése
Vízjogi létesítési /elvi 

engedély szám a

Az é r in te tt 
ellá tásért 
fe le lősek) 

megnevezése

T erveze tt 
nettó  

költs v: F o rrás
megnevezése

M egvalósítás id ő ta rtam a T erveze tt
időtáv

A  bernbázáa  ütem ezése a  tervezési időszak évei szerin t

(eFt) Kezdés Befejezés
(rövid/
közép/
hosszú)

1 2 3 4 ,v 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
M ódosítás indoka

4 Sásd

H osw tálod'd^^- 

saját forrás vq22.01.D1 202112J1 X

ö n k o rrn in y z a t M j.it 
h a tá s k ö rb e n  te rv ez te ti, 

m e  i a ló s ítá s  fo ly am ib an .

0 e Sásd 30086 forrás 2022.01.01 2022.12.31
n ..|r)

X

0

Sásd, Orgona utca (Móricz Zs. és Hársfa u.
között) ivóvíz vezeték rekonstrukció 

tervezése és kivitelezése. Hossza kb. 150 
méter, an ga 90 KG PVC Sásd 30000

Használati díj + 
önkormányzati 
saját forrás 2022.01.01 2022.12.31 Rövid X

M e g re n d e lé s  m eg tö rtén t, 

m e g v a ló s ítá s  fö l am tb an ..

4 * 4 30886 farrá c 2022.01.01 r  ^ Tir X
M e g re n d e lé s  m eg tö rtén t, 

n eg v a ló s f tá s  fo ly am tb an ..

Tervezett feladatok nettó költsége a Rendelkezésre álló
teljes Ütem tekintetében (eFt) források

I. ütem 30000 30000

A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell 
jelölni!
A Hivatal által a működési engedélyben 
megállapított VKR-kód.


