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Kinek az érdeke?
A közelmúltban tettük fel a kérdést a
Nagyparnakpusztáról szóló anyagban,
hogy kinek az érdeke lehet a község
rossz hírének költése, s ugyancsak ezt
a témát kerülgették a képviselő-testület jelenlévő tagjai a legutóbbi ülésen,
amikor is – eddig példátlan módon –
egyhangúlag kérték az elhangzottak
pontos közlését.
Íme:
Madar Ferenc alpolgármester: Két dolgot szeretnék elmondani a két ülés közötti eseményekről szóló előterjesztéssel kapcsolatban. Az első: a hivatal
napokig dolgozott a pályázatíróval az
óvoda felújítása érdekében, s kiderült,
hogy országosan az 1102 pályázatból
85-öt támogatott a kiíró. Ez az úgynevezett mézesmadzag kategória. Ki kellett volna mondani, hogy így választás
előtt pofapénzt osztunk, és akkor nem
kellett volna feleslegesen dolgozni a pályázattal.
A második: sajnos laknak a faluban finoman fogalmazva – olyan rosszindulatú emberek, akik rábeszélnek, lefizetnek, megvesztegetnek bizonyos
elemeket, hogy jelentsék fel a hivatalt a
hatóságoknál, megakasztva a községháza felújítását. Ez megtörtént, ki is
jöttek a munkavédelmi felügyelőségtől,
de nem találtak semmit. Felháborító,
hogy vannak ilyen emberek. Ha kiderül személye – mert nyomozok ez
ügyben -, nyilvánosságra fogom hozni.
Kiss Ferenc polgármester: A bejelentés
ellenem irányult, ez kiderült a szövegkörnyezetből, de a feljelentő nagyon
mellényúlt, ugyanis nem én vagyok a
kivitelező, nem én vagyok a munká-
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kért a felelős. Az ellenőrzéskor az ácsok
és a kőművesek dolgoztak éppen, egykét apró észrevétel történt, ezek javítva
lettek. Én tudom, hogy ki tette a feljelentést. Az illető nem képes ezt önmagától megfogalmazni, valaki a szájába
adta a szöveget. Azt is tudjuk, hogy
voltak emberek, akik érdekes dolgokat
csináltak a községháza környékén. A
lényeg: megy a munka, nem tudták
megakasztani, és bízom benne, hogy a
következőkben sem tudják majd.
A továbbiakban egyéni kérvényekről,
igényekről döntött a grémium, melyek
személyiségi jogi okok miatt nem szerepelhetnek beszámolónkban, de jó hír
is elhangzott, az étkeztetés térítési díja
marad a tavalyi árszinten, azaz nem
emelkedik.
Aminek viszont egyöntetűen örülhet a
község lakossága: csütörtökön aláírás-

ra került az adósságkonszolidációban
nem részesülő önkormányzatok részére kiírt pályázat szerződése, így a napokban 20 millió forint érkezik az önkormányzat
számlájára.
A
pénzfelhasználás feltételei alapján már
biztos, hogy csak új beruházásra, illetve pályázati önerőre lehet felhasználni
az összeget. Mivel kizárt a külterületi
felhasználás, ezért a Parnaki útra ebből
nem lehet költeni, azonban a községben az utóbbi 20 év legnagyobb útberuházása valósul meg, előreláthatóan
több mint 2000 négyzetméteren.
A tervek szerint az Ady Endre, József
Attila, Petőfi, Jókai, Perczel és Béke utca
teljes kátyúzása és rendbetétele, valamint a Jókai-Béke összekötő út, Vörösmarty és Tatai utca aszfaltozása,
illetve a községháza környezetének
rendezése fér ebbe az összegbe.

Többek között a tavaszi munkák és feladatok is szóba kerültek a Baráti Társaság márciusi ülésén.
A közösség megbeszélésén Madari Ferenc elnök ismertette a tavaszi terveket. Ezek közül kiemelkedik az
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Bakancsos Túra keretében.
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Húszmilliós beruházás
Mint arról már beszámoltunk, tavaly év végén megkezdődött, és be
is fejeződött a községháza rekonstrukciójának első üteme, amely során a külső nyílászárókat cserélték
ki.

A közelmúltban aztán gőzerővel
indult a második ütem, ami némi
kényelmetlenséggel jár mind az ott
dolgozók, mind az ügyeiket intéző

polgároknak.
A beruházás értéke meghaladja a
20 millió forintot – tájékoztatott
Kiss Ferenc polgármester, aki elmondta azt is: ezekben a napokban
felújítják az épület födémszerkezetét, kicserélik a tetőt, s megtörténik
a teljes külső szigetelés, festés is.
A leromlott állagú épület korszerűsítését követően megnő annak ener-

Pénz áll a házhoz
Négy év alatt 50 milliárd forintban részesíti az állam
a jól gazdálkodó önkormányzatokat. A döntés 1176
települést érint, az ebben a körben szereplő, kétezres
lélekszám alatti települések pedig idén március 31-ig
megkapták a négy évre szóló összeg felét. Ez 1018
önkormányzatra vonatkozik.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települések kötelező önkormányzati feladataikhoz kapcsolódó tevékenységekre használhatják fel a támogatási
forrást, például út- és hídépítésre, felújításra, az in-

giahatékonysága, és az üzemeltetése jóval kevesebbe fog kerülni az
önkormányzatnak, nem beszélve
arról, hogy jóval kulturáltabb körülmények között intézhetik ügyeiket a jövőben a település lakói.
A községháza rekonstrukciójának
teljes befejezése a tavasz végére várható, s az esetleges kellemetlenségért az önkormányzat a polgárok
türelmét és megértését kéri.

tézményhálózat korszerűsítésére.
Kömlőd mintegy 20 millió forinttal részesedik ebből
a keretből, s ez a forrás indokolta, hogy közbeszerzési tervet fogadott el a képviselő-testület – tájékoztatott Madari Ferenc alpolgármester.
Mint elmondta, a fénzfelhasználás pontos feltételei
nem ismertek, azonban valószínű, hogy csak új beruházásra, illetve pályázati önerőre lehet felhasználni. Mivel kizárt a külterületi felhasználás, ezért a
Parnaki útra ebből nem lehet költeni, azonban a községben utak, járdák újulhatnának meg, javulna a
csapadékvíz elvezetés, illetve ebből az összegből tervezik berendezni a felújított községházát is.
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Nagyparnakpusztai állapot
A fenti címmel jelent meg az alábbi írás
a FACEBOOK közösségi portálon. A segélykiáltáshoz képet is mellékelt a
szerző – igaz, megtévesztve az olvasókat, 4 évvel ezelőttit. Utánajártunk a
történetnek, bejártuk a területet is, s
mi is elkészítettük saját fotónkat, s válaszokat kértünk a polgármestertől,
amiket meg is kaptunk. Most a teljes
anyagot olvasóink elé tárjuk
.
"Végső elkeseredésemben, utolsó reményemben fordultam a facebookhozhozzátok! Ez Nagyparnakpuszta, ahol
élek! Azért rakom fel ezeket a képeket,
hogy ti is lássátok, milyen helyzet
uralkodik nálunk. Ez a település
Kömlődhöz tartozik papír szerint.
Amikor valamit tenni kéne érte akkor
persze az önkormányzati hivatal ki
sem teszi ide a lábát!!!!!!!!! Ez a majdnem 1 km-es szakasz több család életét
nehezíti meg a mindennapi életben.
Sajnos ezen a szakaszon járnak mindennap az emberek dolgozni gyalog,
vagy biciklivel és a gyerekek iskolába.
Itt nincs közvilágítás egyáltalán, szóval a téli időszakban reggel 5-7-ig,
amíg mindenki elindul akkor a sötétségben botorkálva, bokáig érő sárban
vagyunk kénytelenek menni. Gondoljátok végig, azért az a pár ember teljesen sárosan, vizesen kénytelen a városba menni, míg más az aszfaltos úton
közlekedik. Ez szégyen!!!!! Laknak itt
egész kicsi gyerekek, felnőttek és idős
emberek is (pontosan 30 emberről van
szó). Szerintetek nekünk nincs szükségünk orvosra, mentőre??!! A szükséges
gyógyszereket nem tudják behozni.
Arról nem beszélve, hogy az ivóvizet 3
éve minden egyes nap Kömlődről, tartályban hozzák. Ezzel az egész helyzettel a lakosoknak teljesen egyedül
kell szembenézni. Az önkormányzatra
nem számíthatunk! Ígérgetéseket már
sok milliót hallottunk. 23 éve élek
itt,15 évvel ezelőtt szórtak le kavicsot
rá, de az csak egy ideig volt jó, amíg
bele nem lett gyúrva. Mostanra kritikus a helyzet!!!!! Nem jó időben kell ide
kijönni, vagy amikor -10 fok van, hanem ilyenkor enyhüléskor, és meglehet
nézni hogy Kömlődhöz képest milyen
körülményekkel kell szembenéznünk.
Látjátok ez a való élet, nem a rózsaszín
világ, ahol sok ember hiszi magát!!!!!!
Ha elolvastad szeretnék kérni 1 megosztást, hogy minél több emberhez eljusson. Talán számíthatunk valamilyen

segítségre. Köszönöm a megosztásokat!!!!!!!! Cs. A."
2014.03.03.
Polgármesteri reagálás az írásra:
A Facebookon megjelent Nagyparnak
pusztai úttal kapcsolatos levélre az
alábbi választ adom:
A 90-es években az önkormányzat zúzott kővel terítette le a Nagyparnakra
vezető 650 m hosszú, külterületi
hrsz.-ú utat. A kétezres évek folyamán
cseréptörmelékkel javították. A 2010es évek elején a kritikus szakaszokat
zúzott kővel javítottuk ki. Az út minőségének állapotát nagyban befolyásolja, hogy a környezetében lévő mezőgazdasági területek csak ezen az
útvonalon érhetőek el.
Az út javítását többször tárgyalta a
képviselő-testület. Árajánlat került bekérésre. Az önkormányzat anyagi
helyzete nem tette lehetővé az út építését.
Lakossági kezdeményezésre a Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Vezetője egyeztető tárgyalást kezdeményezett, melyen én is részt vettem.
A megbeszélés eredményeként a hivatal
vezető asszony felajánlotta segítségét,
hogy amennyiben tud segít a forrás
előteremtésében. Ezután a Magyar
Közút Nzrt. Komárom - Esztergom
Megyei Igazgatója valamint a Tatabánya Üzemegység Vezetője,a Kormányhivatal Vezetője ismételten egyeztetést
tartott, ahol én is jelen voltam. A megbeszélés eredményeként személyesen és
levélben megkerestem az infrastruktúráért felelős államtitkárt. Sajnos, anyagi segítséget nem volt lehetőségük
nyújtani.
Ahhoz, hogy ez a 650 m hosszú útszakasz megfelelő szélességben és teherbírással rendelkezzen és a terület vízelvezetése megoldott legyen, mintegy
bruttó 7,5 millió Ft beruházást igényelne. (Megjegyzem, a tavalyi év során
Kömlőd belterületén 3 millió Ft-ot tudtunk fordítani az útjainkon a balesetveszély elhárítására.) A 650 m-es útszakasz közvilágításának a kiépítése
kb. 2 millió Ft. A Nagyparnaki lakórészen a közvilágítás megoldott.
Maximálisan egyetértünk az ott lakók
által felvetett problémákkal, de ahogy

az előzőekben is leírtuk, az önkormányzat költségvetéséből ezt az összeget nem tudjuk biztosítani. Az is látszik a leírtakból, hogy az önkormányzat
folyamatosan lehetőséget keres az
anyagi források előteremtésére. Mivel
Kömlőd község a konszolidációban
nem volt érintett, (nem volt hitele) és
kormány ígéretet tett ezen települések
fejlesztési támogatására, bíztunk abban, hogy ebből az összegből a
nagyparnaki út kivitelezését megoldjuk.
Az adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló 10/2014.(II.19.)
BM rendelete szerint azonban csak a
település belterületén lévő útra nyújtható támogatás. (Nevezett útszakasz
külterületi hrsz-mal rendelkezik.)
Az önkormányzat évek óta az önhibájukon kívül működésképtelen önkormányzatok támogatásában részesült,
hogy az alap feladatai ellátásának eleget tudjon tenni. Ehhez tartozik, hogy
a 2010-es májusi esőzések miatt
Kisparnak, Nagyparnak és Virágtanya
ivóvízellátását a területen levő kút elszennyeződése miatt annak ivóvízként
való használatát az ÁNTSZ nem engedélyezi. A területen egészséges ivóvízzel
való ellátás állami beruházásként van
folyamatban. Amíg ez nem valósul
meg az önkormányzat köteles biztosítani az egészséges ivóvizet, amit az erre
a célra vásárolt tartályban tudunk
szállítani mindennap. Ennek költsége
éves szinten közel 1,5 millió Ft, mely a
lakosság részére természetesen ingyenes. Az orvosi ellátás biztosított ugyanolyan formában, mint a település többi
lakója számára. A gyógyszerszállítás
hétköznapokon a keddi nap kivételével
megoldott.
Végül megjegyzem, hogy a Kisparnak,
Nagyparnak Virágtanyai terület adóhátraléka több mint 900 ezer Ft.
Kömlőd, 2014. március 5.
Tisztelettel:
Kiss Ferenc polgármester
Az cikkel kapcsolatban készült fotókat
helyhiány miatt nem tudjuk lapunkban közzétenni, de azok megtekinthetők a község honlapján!
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A szabadságharc kömlődi
hőseiről is megemlékeztek
Kevés település dicsekedhet annyi személyi kötődéssel az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz, mint
Kömlőd, ahol különös gonddal készültek a 166. évforduló méltó megünneplésére. A híres honvédtábornok Perczel
Mór családja a szabadságharc előtt és
alatt Kömlődön élt. A híres katona
1846-ban itt nősült meg, s vette el a
Sárközy család egyik leányát, Juliannát, majd a szabadságharc bukása
után innen indult külföldi száműzetésébe.
Obernyik Károly 1814-ben a faluban
született, később Pestre került ügyvédként, ahol barátságot kötött Petőfivel,
tagja volt a Tízek Társaságának, s komoly szerepe volt az 1848-as események előkészítésében. Pázmándy Dénes
szintén a község szülöttje. 1848-ben
lett Fejér vármegye főispánja, s többek
között a Honvédelmi Bizottmány tagjaként is dolgozott.
A program a Hősök Parkjában kezdődött, ahol az iskola diákjainak előadását követően Kiss Ferenc polgármester
méltatta a nemzet egyik legkiemelkedőbb, leghősiesebb együttmozdulásának jelentőségét.
- Az egyes hősök neve csak töredékekben maradt fenn az utókor számára,
de tudnunk kell, hogy nem egy arctalan tömeg vívta ki a szabadságot. Ezt
az alkotni képes, a közös célokért tenni
tudó és tenni akaró egyének teremtették meg. A polgári forradalom lehetőségét az egyes emberek összefogása
vívta ki. Akaratukat összekovácsolta,
erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak – fogalmazott a község vezetője.
Az ünnepség zárásaként a szabadságharc tiszteletére állított kopjafánál Kiss
Ferenc polgármester, Schvarczné Stieber
Rita jegyző, valamint a Kömlőd civil
szervezeteinek képviselői helyezték el

koszorúikat, majd az jelenlévők felkeresték Obernyik Károly szülőházát és a
Perczel emlékművet.
A szabadságharc és forradalom tiszteletére rendezett megemlékezés a temetőben ért véget, ahol Kövesdy József

sírját koszorúzták meg a település prominens képviselői. A korabeli márványtáblán a következő szöveg olvasható: „Emlékül Kövesdy József úrnak,
az 1848/49-diki Magyar szabadságharcz egyik hősének. Élt 44 évet.”

Március 14-én, nemzeti ünnepünk tiszteletére a kömlődi kis ovisok is ünneplőbe öltözve érkeztek reggel az óvodába. Minden kisgyermek fehér ingén kokárda díszelgett,és türelmetlenül várták, hogy elindulhassanak a saját kezűleg készített
zászlókkal, nemzeti színű virágokkal a hősök emlékére állított kopjafához.
A kopjafánál közösen elmondták a katonákról, huszárokról,a nemzeti színű lobogóról tanult verseket, elszavalták a Nemzeti dal első versszakát, és végül indulókat, katonadalokat énekeltek, majd elhelyezték a megemlékezés zászlóit.
Természetesen a csoportszobákat, az öltözőt is nemzeti díszbe öltöztettük. Készítettünk tenyérlenyomatos kokárdákat,
nemzeti színű "pókhálót", hajtogattunk kardot, fontunk nemzeti színű hajpántot és rengeteg huszáros, katonás, képet
színeztünk. Meghallgattuk az igazi harcba vonulós, toborzós katonadalokat és mi magunk is meneteltünk.
Makkné Bóka Tünde

