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KÖMLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI ÉS INFORMÁCIÓS HAVILAPJA

Még 2016-ban Kömlődön az orvosi
rendelő felújítása kapcsán a védőnői
szolgálat is beköltözött az egészségház
épületébe. Így maradt üresen az épület
mely eléggé lehasznált állapotban várja
sorsának jobbrafordulását.
2016 áprilisában pályázatot nyújtott be
az önkormányzat az akkor még meglévő MVH-hoz.
A pályázati konstrukció neve a településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése.
Már – már azt lehetett gondolni, hogy
veszendőbe ment minden, azonban
2017. július 17-én megérkezett a támogató határozat, hogy a „Kömlődi Polgárőrség és Nyugdíjas Klub épületének
felújítása „ című pályázat 7.915.353
forint támogatást nyert.
Ezen összeghez 25% önerőt kell hozzátenni saját forrásból és az épület külső
felújítását, parkosítást és napelemes
rendszer telepítését végezheti el az
önkormányzat.
A már felújított főépület és most a melléképület, mely az egykori bíró kúriája
volt, eredeti szépségében tárulhat szemünk elé.
Az épület belső felújítására egyébként
más pályázati forrás elnyerésére nyújtott be az önkormányzat pályázatot.

2017. Augusztus

2017. AUGUSZTUS 11-én
pénteken a falunap előtt DISCO
lesz!
Helyszíne: KANYAR CSÁRDA
Disco party-ra várnak mindenkit
21.00 órától.
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Az utolsó tanítási napon, a család és
gyermekjóléti szolgálat munkatársai
„pót” gyermeknapot tartottak az általános iskolában. A gyerekek már nagyon
várták a vidám feladatokat. Volt akadálypálya, célba dobálás, labdakergetés
és „mi van a dobozban játék”. A bokrokban „baglyokat” kellett keresni, a
fűben pedig „virágokat”. Legnagyobb
sikere az öltözős játéknak volt. Viccesen néztek ki a gyerekek a játék végére,
sokat nevettünk! Megörökítettük a vidám pillanatokat. Jó szünidőt kívánunk
minden kisdiáknak, és tanáraiknak!
Cserpán Zsolt Ferencné

Továbbra is várjuk a falunapra a tombolatárgyakat.
Kérünk mindenkit járuljon hozzá a
sikerhez.
A fődíj kettő db. görögországi szállásfelajánlás az ANDROMEDA
TRAVEL Utazási Iroda jóvoltából.
Hét éjszakás nyaralás három fős
apartmanokban !
Helyszín: Görögország, Makrygialos.

Mint azt már a júniusi Kömlődi Hírhozóban
megírtuk
a
Gézengúz
Napköziotthonos
Óvoda
vezetője
Furákné Mózes Lilla beadta a felmondását, és közös megegyezéssel távozik
az óvodából. Mivel az óvoda vezető
nélkül nem működhet, 2017. július 12.

nappal Kömlőd Község Polgármestere
megbízta Makkné Bóka Tündét a feladattal, mivel rendelkezik azokkal a
végzettségekkel, melyek lehetővé teszik a vezetésre. Sikerekben gazdag,
örömteli munkát kívánunk!
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Sokat tesz ezért az 1991-ben akkor 22
fővel alakult, és egy darabig nem szervezett formában működő, Kömlődi
Polgárőr Egyesület. Kiváló munkájukat mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy az eltelt időszakban 3 fő is megkapta a Polgárőr Érdemérem ezüst keresztjét kiemelkedő munkája elismeréseként. Az egyesület tagjai folyamatosan biztosítják a település rendjét, felügyelik a rendezvényeket, bármiben
számíthat a lakosság a segítségükre.
Ismét egy mérföldkőhöz érkezett az
egyesület. Bár sokaknak nem tűnhet
nagy dolognak, a polgárőrök életében
mégis nagy esemény, hogy Bogáth
István polgármester átnyújtott számukra egy mobiltelefont, melynek a költségeit az önkormányzat állja, kiküszöbölve ezzel azt a helyzetet, hogy saját
pénztárcájukat terhelje egy-egy riasztás, kommunikáció a rend érdekében.
Ez a lehetőség biztonságot nyújt úgy a
polgárőrök, mint a lakosság számára. A
készülék minden esetben a szolgálatban lévő polgárőrnél kell legyen, és a

Kömlőd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött arról, hogy
megindítja a Településképi arculati
kézikönyv és a Településképi rendelet
elkészítését. Mi is ez, és mire való?
Kérünk Téged, ha itthon vagy augusztus 11-én, pénteken, gyere ki a
térre és segítsd felállítani a sátrakat
és a színpadot.
Mi ott vagyunk és várunk !
A szervezők!
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Mi az, amitől otthon érezzük magunkat
ott, ahol lakunk? A nagymama háza,
egy kőkerítés, a templomtorony, az
iskolánk bejárata? Vagy egy szép fa a
kastély kertjében, a dombok kontúrja a
kertből szemlélve? Esetleg egy árnyas
tornác, egy szép udvar, egy jellegzetes
kapu, vagy ablak? És mi az, amit szeretnénk ebből az unokáink számára is
megőrizni?
A településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. Törvény felhatalmazása
alapján erre keresi a válaszokat az
Önök közreműködésével a települési
környezet megjelenését meghatározó
jellemzőket és elvárásokat összefoglaló
Településképi Arculati Kézikönyv.
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06-30/256-5139 számon a lakosság is
elérheti őket, ha bármilyen bejelenteni
valója van, ami veszélyeztetné a saját,

A kézikönyv nevéhez méltóan Kömlőd
sajátos, egyedi arcát, különösen pedig
védendő értékeiket hivatott bemutatni.
Összegyűjtjük benne a település helyi
építészeti stílusjegyeit, melyeket egy
építkezésnél figyelembe kell venni,
alkalmazni kell az építészeti részletek,
a lépték, tető, nyílászárók, kerítések,
természeti környezet alakítása, tervezése során.
A kézikönyv alapozza meg az önálló
rendeletbe foglalandó településképi
szabályokat. A településképi rendelet a
helyi védelemre vonatkozó szabályok,
a területi és egyedi építészeti településképi követelmények, valamint a reklámhordozókra vonatkozó előírások
mellett tartalmazza a településképvédelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi véleményezés,
jelentés és kötelezés szabályait is. Az
arculati kézikönyvet és a településképi
rendeletet az Önkormányzatoknak még
ez évben meg kell alkotniuk.
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vagy embertársai biztonságát a faluban.

A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.
Reméljük, hogy a kézikönyv sokaknak
segít jobban megismerni saját lakóhelyüket, és a rendelettel együtt jó tanácsokkal fog szolgálni az építtetőknek
abban, hogy milyen házat építsenek!
Mindenkit kérünk és biztatunk segítse a
munkát azzal, hogy amennyiben a település történetével, természeti- és épített
környezetével, jellegzetességeivel kapcsolatos dokumentum, kép, stb. áll rendelkezésére, vagy javaslatai, észrevételei vannak, juttassa el azokat a Polgármesteri Hivatalhoz.
Bogáth István polgármester

