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BUÉK 2018.
Pári Község Önkormányzatának nevében mindenkinek
nagyon boldog, egészségben, bőségben, sikerekben
gazdag 2018-as évet kívánok!
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt évben
segítette, támogatta az önkormányzatot annak érdekében,
hogy az itt élők mindennapjait szebbé, könnyebbé tegyük.
Az önkormányzat az idei évben is egyre magasabb szinten
igyekszik a településen élők részére biztosítani a minőségi
közszolgáltatásokat, egészségügyi, szociális alapellátást,
közművelődési, szórakozási, sportolási lehetőségeket.

Farkas Jánosné
polgármester

ADVENT
Az elmúlt év decemberében harmadik alkalommal került sor a település Adventi
koszorúján lévő gyertyák meggyújtására.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik velünk együtt részt vettek,
illetve segítettek az Adventi időszakot szebbé varázsolni. Külön köszönjük a
fellépőknek Csirkéné Mayer Katalinnak, az Edelweiss Asszonykórusnak, Nieder
Adélnak, Somi Jenőnek, Horváth Mónikának, Páczelt Flórának, Pelcz
Magdolnának és az általa felkészített gyermekeknek, Belányi Emmának, Belányi
Kornélnak, Varga Dánielnek, Varga Dávidnak, Baranyai Boglárkának és Farkas
Larának, hogy elfogadták a felkérésünket és verssel, énekkel készülve
színesítették hétről hétre az eseményt.
Pári IKSZT

Rajzpályázat eredményhirdetése
A gyerekek nagy örömmel álltak neki rajzolni sok jó rajz érkezett. Volt, aki
babát, társasjátékot kért mivel az egész család együtt tud játszani és összehozza
őket. Első 3 helyezett lett értékelve, döntés nehéz volt. Ajándékként könyvet
kaptak.
2017.12.23-án 1700-kor az adventi gyertyagyújtásnál lett átadva a
nyeremény.

Pári IKSZT

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Pári lakosok!
Óvodánk gyermekei és dolgozói nevében ezúton szeretnénk megköszönni
támogatóinknak azt a sok anyagi és dologi támogatást, amelyet a gyermekek
fejlődése, fejlesztése és szabadidős tevékenységének tartalmasabb eltöltése végett
kaptunk.
Köszönettel tartozunk:







Pári Község Önkormányzatának
Roma Kisebbségi Önkormányzatnak (mikulás csomagokért)
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ( mikulás és karácsonyi csomagokért
valamint az új konyhaszekrényért)
Sport és Szabadidő Egyesületnek (ajándék csomagért)
Rosenberger családnak (édesség csomagért)
Gerd bácsiéknak (édességért).

Pári Község Önkormányzata sok szeretettel várja az
érdeklődőket 2018. 01. 27- én, szombaton a
Teleháznál megrendezésre kerülő hagyományos,
falusi disznóvágásra.
Program:
7:00 órától Reggeli áldomás pálinkával
disznó feldolgozása (részvételi lehetőség
darabolásban, töltésben, ízesítésben).
13:30 órától disznótoros ebéd
„Jó ebédhez szól a nóta”

Reméljük, hogy ezt a sok támogatást és bizalmat munkánkkal és a gyermekek
későbbi jó eredményeivel tudjuk meghálálni.
Tisztelettel: Óvoda dolgozói

Pári Község Önkormányzata

Pári IKSZT
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Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/
tájékoztatás folytatása4.

Sok szeretettel várunk mindenkit a
2018.02.17-én, 2100 - kor tartandó
farsangi bálra.
Helyszín: Pári IKSZT
Belépőjegy árak:
Elővételben: 500Ft
Helyszínen: 800 Ft
(érdeklődni lehet
06/74-887-391- es
telefonszámon
munkaidőben)
Tombola!
Zenél:
Sprint Live Musik
Band

A 2016-os év alakulása, eseményei (a tájékoztatás továbbra is az éves közgyűlések
jegyzőkönyvei alapján, kiegészítésekkel készül):
A 2016. május 30-i közgyűlésen történtek:
- Tájékoztatást adott az ügyvezető elnök Pátzelt Hajnalka, elmondta, hogy nem tud
önfenntartó lenni a szövetkezet és szerinte ezt nem is várja el tőle senki!
Többet szeretne kihozni a vágópontból és a boltból ám a módját még nem tudja.
A szövetkezet bevétele igen alacsony. Az anyagiakat év december 31-ig látja, pályázatra
vár, addig is a Zrt-től fel vett hitelből működnek. A Vágóhíd a fedezet a 34 millió forint
hitelre.
Azt mondta, hogy a Vágópont 2016-os jogszabályi változások miatt Vágóhíd minősítést
kapott, aminek az a hátránya, hogy nem darabolhatnak.
(kiegészítés: 2017. júliusában az iratok áttekintése után a szakhatóságot megkerestük és
a darabolást engedélyeztettük!)
- A felügyelő bizottsági tagok (FEB) jelezték, hogy nincsenek tájékoztatva, nem tudják,
mi történik a szövetkezetben.
(kiegészítés: utólag kiderült a közgyűlés előtt – 2016. május 13-án- alapították meg a
Pellet&Fa Kft-t., amelyről a tagság és a FEB sem kapott tájékoztatást, még azután sem,
hogy kérték!)
- A tájékoztatásban elhangzottak miatt az a kérdés is elhangzott, hogy mi lesz, ha év
végén megszűnik a szövetkezet? Ügyvezető kijelentette, hogy nem szűnik meg a
szövetkezet, mert lesz pályázat.
- A 2015. évi beszámolóval kapcsolatban több kérdés is fel merült: a kiküldött
beszámolóban több téves adat szerepelt, több helyen javítani kellett, ezért a közgyűlésre
új készült.
Buzás Péter FEB tag felhívta az ügyvezető figyelmét, hogy a beszámolóban feltűntetett
2014 évi adatok sem jók. További eltérések is felmerültek.
A beszámolót nem lehetett elfogadni.( -20 437 000 Ft az elsőben az eredmény, majd a
javítottban +21 194 000 Ft az eredmény?). Bizonytalanság alakult ki az egész addigi
beszámolókkal kapcsolatban is.
(kiegészítés: egy vezető nem várhatja el, hogy ekkora számszaki eltérések mellett – 40
millió forint- döntést hozzon meg a tagság)

- Az egyebek pontban ügyvezető elmondta, hogy a boltba kevesen mennek, szerinte
ennek oka a helyi viszályok, politikai viszonyok.
Ezzel a kijelentéssel nem mindenki értett egyet.
(kiegészítés: megint a mások hibáztatása történt, fel sem merült, hogy a hibát a működési
rendszerben kell keresni)
2016. augusztus 29-i közgyűlésen történtek:
- A 2013. és 2014. évi javított beszámoló ismertetése, és azok elfogadása megtörtént.
Majd a 2015. évi beszámoló is ismertetésre került, amelyben mérleg szerinti eredménye
-4 851 715 Ft azaz, mínusz négymillió-nyolcszázötvenegyezer-hétszáztizenöt Ft. A
beszámoló elfogadásra került.
(kiegészítés: a bizonytalanság érzés a beszámolóval kapcsolatban továbbra is fennáll.)
- Egyebek napirendi pontban ügyvezető tájékoztatta a tagokat, hogy a szövetkezet nem
tudja a létszámot eltartani. A remélt pályázatot új szövetkezetek kapják, ezért semmilyen
támogatásban nem reménykedhet a szövetkezet. Év végéig van keret a működéshez.
Elmondta, hogy Gere Zoltán azért van jelen, mert a Zrt-nek köszönhető, hogy eddig is
eljutott a szövetkezet.
- Ekkor mondta el Gere Zoltán, hogy annak idején mást szerettek volna, nem is
szövetkezetet akartak, hanem nonprofit kft.-t. Azt mondta, menet közben jött a lehetőség,
nagyobb támogatást kaptak a szövetkezetek, ezért lett szövetkezet. Szerinte az
önkormányzat miatt esett el pályázattól, pénzforrásoktól a szövetkezet. Ügyvezető is
elmondja, hogy önkormányzattal együttműködve lehetne pályázatot elhozni a munkaügyi
központtól.
- Egyetlen konkrét választ nem adtak arra a kérdésre, hogy mikor, milyen pályázatokról
volt szó.
(kiegészítés: az együttműködést nem csak mondani kell és nem csak a másiktól elvárni.)
Úgy záródott a közgyűlés, hogy a szövetkezet jövője bizonytalan.
(kiegészítés: ügyvezető 2017. év júniusban hívta össze a közgyűlést legközelebb, az
önkormányzattal felvette a kapcsolatot 2017 tavasszal, erről bővebben a folytatásban)
A fent leírtakhoz tájékoztató 2016-os időpontok, levelezések:
 május 16-án a tagok megkapták a május 30-i közgyűlés meghívóját
 május 27-én a tagok megkapták a 2015. éves beszámolót (amelyben
eredménynek
-20 437 000,00
Ft
azaz
mínusz
húszmillió
négyszázharminchétezer Ft szerepelt)
 május 30-a a közgyűlés napja, ahol a tagok kaptak egy javított 2015. éves
beszámolót (amelyben eredménynek +21 194 000,00 Ft azaz plusz




huszonegymillió-százkilencvennégyezer Ft szerepelt)
június 01-én a tagok megkapták a június 10-i közgyűlés meghívóját
június 07-én a tagok kaptak egy újabb javított 2015. éves beszámolót (amelyben
az adatok még mindig nem jók)

 június 09-én az alábbi e-mailt kapták a tagok:
Ezúton tájékoztatlak benneteket, hogy a holnapra, azaz, 06. 10-re összehívott
Közgyűlést a beszámolóval kapcsolatos anyag hiányosságai miatt elhalasztom.
A közgyűlés későbbi időpontjáról írásbeli értesítést küldök.
Üdvözlettel Pátzelt Hajnal





augusztus 12-én a tagok megkapták az augusztus 29-i közgyűlés meghívóját
augusztus 29-én a közgyűlésen kapott legújabb beszámolóban a 2015. évi mérleg
szerinti
eredmény
-4 851 715,00
Ft
azaz
mínusz
négymilliónyolcszázötvenegyezer-hétszáztizenöt Ft.
szeptember 01-én Buzás Péter és Belányi Lászlóné megkapja kiegészítésre a
május havi jegyzőkönyvet.
szeptember 16-ai e-mail (Pátzelt Hajnalka küldte Búzás Péternek):

Köszönöm a kiegészítéseket! Azért is kértem ezt tőletek, mert itt csak a jegyzetekből
dolgoztunk, ami nyilván nem olyan részletes. Azt gondolom, ha ragaszkodtok hozzá,
hogy néhány helyen szó szerinti részeket idézünk a közgyűlésből, készüljön el az egész
jegyzőkönyv a hanganyag alapján. Hozzá kell, tegyem, ahogy jeleztem is korábban, ezt
szerettem volna elkerülni, mert igen sok plusz munkát jelent és a lényegen nem változtat.
Az elhangzott konkrétumokat, észrevételeket, kéréseket összefoglalva, rövidítve is meg
lehet fogalmazni. Nem szeretném, ha a Pári Zrt. útját kezdenénk el járni, bár a mostani
helyzet kísértetiesen hasonlít arra.
Hamarosan keresni foglak annak kapcsán, hogyan tudunk a megoldási lehetőségeken is
dolgozni.
A legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyve a hanganyag, valamint Anita jegyzetei alapján
elkészült, még átnézzük és továbbítom. Kérem viszont, hogy a májusi gyűlés
hanganyagát juttassátok el hozzám, hogy az is hasonló módon készüljön el.
 2016. szeptember 18-i e-mail (Belányi Lászlóné küldte):
„Kedves Hajni! A jegyzőkönyvre külön nem reagáltam, mert a hanganyagot
meghallgattuk a Búzás Péterrel és Ő küldte el Neked az általunk kiegészített
jegyzőkönyvet.
Nekem lenne külön kérésem Hozzád.
- Arról tájékoztattatok bennünket az utolsó közgyűlésen, hogy az önkormányzatnak lett
volna lehetősége pénzt elhozni a munkaügyi központból, amivel a szövetkezetet tudta
volna segíteni. Kérlek, küld el nekem, hogy mikor és milyen módon volt ez a lehetőség
kiajánlva. Illetve, hogy kik tudtak, tudhattak erről.
- A 2016. évi pályázatokkal kapcsolatban azt mondtátok, hogy az önkormányzat miatt
nem tudtatok pályázni, mert a tulajdon rész meghaladja a 20%-ot. Kérlek, küld el a

pályázat kiírással kapcsolatos infót, szerettem volna utána nézni, de nem tudtam, hogy
mit keressek.
- Még egy kérésem lenne, szeretném elkérni az utolsó szövetkezeti közgyűlésen készült
hanganyagot.
Köszönettel: Belányiné Aranka”


Belányi Lászlóné s.k.
a szövetkezetben önkormányzati
képviseletet ellátó tag

szeptember 19-i tájékoztatás önkormányzattól, hogy szeptember 16-án egy új cég
jelentkezett be iparűzési adóra a Pári Község Önkormányzatához:
Pellet&Fa Kft amelynek a létesítő okirata 2016 április 29. keltezésű, a
cégbejegyzése 2016.05.13-án megtörtént, a jegyzett tőkéje 3 millió Ft, tagjai:
Pári Ezermester Szociális Szövetkezet (2/3 rész tulajdonos) és
Papadimitropulosz Alexander (1/3 rész tulajdonos és ügyvezető)
Jogosan merülnek fel kérdések. Erről miért nem lett tájékoztatva a tagság
(kettő közgyűlés is volt abban az időszakban)? Miért kellett titokban tartani és
kinek fűződött ehhez érdeke?



2016. október 24-i e-mail levél (Belányi Lászlóné küldte):

„Kedves Hajni,
2016.szeptember 18-án küldött e-mailben kért információkat továbbra is várom. Legyél
szíves elküldeni. Azért kerestelek az elmúlt időszakban telefonon is, mert időpontot
szerettem volna veled egyeztetni egy személyes találkozóra, hogy akár szóban is
átbeszéljük.
Üdvözlettel:
Belányiné Aranka”

Sok szeretettel várunk mindenkit
a pótszilveszterre
2018.01.20-án
(szombaton) 20

 október 26-i e-mail levél (Pátzelt Hajnalka küldte):
„Kedves Aranka!
Kérek még néhány nap türelmet tőled! Hétvégén választ adok a kérdéseidre, azután pedig
mindenképp szerencsés lenne találkoznunk akár bővebb körben is.
Megértésedet köszönöm!
Hajni”


Batyus jellegű.

A válasz azóta sem érkezett meg!

Pári Község Önkormányzat képviselő testülete, Pátzelt Hajnalka és Szente Ferenc 2016.
év folyamán tartott személyes megbeszélést, ahol a szövetkezettel kapcsolatos
lehetőségekről volt szó.
„A szövetkezet megalakulásának elsődleges célja az volt, hogy a helyben történő
foglalkoztatást elősegítse. ….. ahol értékteremtő munka mellett a munkavállalók minél
nagyobb arányban járulnak hozzá munkabérük kitermeléséhez.”
A tájékoztatást a következő újságban folytatjuk.
Tisztelettel:

Belépő: 500 Ft

00

– tól.

Pári IKSZT

Kirándulás Pécsre

Rendelési, ügyfélfogadási időpontok 2018-ban
Páriban:

Pécsi Csokoládé Karnevál
A kirándulás időpontja: 2018. február 03.
(szombat)
A látogatók személyesen találkozhatnak a magyar kézműves manufaktúrák
csokoládékészítőivel, s megvásárolhatják a még sehol sem látott különleges
csokoládékat.
Az esemény igazi látványossága egy nagyméretű csokoládétárgy, mely a
látogatók szeme előtt készül el a helyszínen.
Házigazda: Lokodi Ákos kreatív séf
Minden látogató tombolajegyet kap a bejáratnál. Tombolasorsolás szombaton
18.00-kor.

A programon való részvétel ingyenes, útiköltség kb. 1500 Ft!

Bővebb információ a Teleházban vagy a 74/887-391-es
telefonszámon kérhető nyitvatartási időben!

dr. Szathmári László háziorvos (Kis u. 152.)
csütörtök 09-11 óráig
dr. Bartalos Petra Margit gyermekorvos (Kis u. 152.)
kedd 13-14 óráig
Tulézi Renáta védőnő (Kis u. 152.)
kedd 11-13 óráig
Szijjártó Renáta családgondozó (Nagy u. 18.)
kedd és csütörtök 9-14 óráig
Kormányablaktól ügysegéd (Nagy u. 18.)
páros hét szerda 12.30-13.00 óráig

Jelentkezési határidő: Január 26. (Péntek) az IKSZT - ben

Pári IKSZT

Köszönetnyilvánítás

foglalkozásra.

A tavalyi évben a Pári IKSZT rendezte meg a karácsonyi
vásárt. Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
készített vagy ajánlott fel eladásra kínált terméket, illetve aki
vásárlásával támogatta. A karácsonyi vásárban 35.920 forint
gyűlt össze, amelyet a most induló Baba-Mama klubnak
ajánlunk fel.

Helyszín: Pári IKSZT
Időpont: 2018.02.03. (szombat) 15:00 –tól
Készítünk: szemüveget és álarcot!
Pári IKSZT

Pári IKSZT

Telep program
Pári Község Önkormányzata által, szegregált élethelyzetek
felszámolása komplex programokkal című (EFOP-1.6.2-162017 számú) felhívására benyújtott támogatási kérelmét, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma 119 782 225 Ft összegű
támogatásra érdemesnek ítélte.
A program kezdésének tervezett időpontja, 2018. március 1.

Infrastrukturális fejlesztés
2017 tavaszán belterületi járdajavításra benyújtott
pályázatunkat a Belügyminisztérium 2 895 482 Ft (85 %-os)
támogatásban részesítette. A támogatásból a Szt. Imre hídtól
a Kis utca irányába, az óvodaépület sarkának a vonaláig
térkövezett járda fog készülni az idei évben.

Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás februárban az
alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
-

papír hulladék

február 02.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
-

műanyag + háztartási fém

Zöldhulladék elszállítása:

február 02.

február 09.

A kommunális hulladék elszállítása 2018-ban is pénteki napokon történik.
Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól mentesen helyezhető az
edénybe!

Farsangi kézműves
Sok szeretettel várunk kicsiket és nagyokat az idei kézműves

Képviselő – testületi jegyzőkönyvek a település honlapján,
a letöltések menüpont alatt olvashatók.
Felelős kiadó: Pári Község Önkormányzata
Cím: 7091, Pári, Nagy u. 18.
Tel.: 887-165
E-mail: ujsagpari@gmail.com
Szerkesztés, tördelés: Pári Község Önkormányzata

