Pári Újság
PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA * VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2018*

TÁJÉKOZTATÓ!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
Önkormányzati Hivatal
július 23. hétfőtől
július 27. péntekig
igazgatási szünetet tart, ez idő alatt a hivatali
ügyintézés és az ügysegédi szolgálat szünetel!
Köszönjük megértésüket!

Téli rezsicsökkentési támogatás
A Képviselő-testület ellenszolgáltatás nélkül a helyi
népesség-nyilvántartásban
egyedi
házszámmal
nyilvántartásba
vett,
életvitelszerűen
lakott
ingatlanonként,
a
téli
fogyasztási
időszakban
bekövetkező fogyasztásnövekedésre tekintettel egyszeri
pénzbeli rezsitámogatást biztosít.
Rezsitámogatás mértéke 12.000 Ft lakott ingatlanonként,
jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül.
A rezsitámogatás lakott ingatlanonként egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
A támogatási kérelem benyújtására az érintett ingatlan
vonatkozásában az a 2018. január 1. napján tartózkodási,
vagy lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki a
kérelem
benyújtásakor
az
áramszolgáltatóval
szerződésben áll.
A rezsitámogatás megállapítása kérelem alapján történik,
a jogosultsági feltételek fennállása esetén.
A rezsitámogatás iránti kérelmet 2018. szeptember 24.
napjáig, formanyomtatványon kell benyújtani a Regölyi
Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségén.

Pári Község Önkormányzata
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Családi nap

Önkormányzati hírek röviden
Áramszünet
2018.07.25-én 8-16 óráig tartó áramszünet várható Pári teljes
területén és a 100-as iparterületen.

Orvos – védőnő
A házi-, és gyermekorvosi rendelés illetve a védőnői
tanácsadás az óvodai felújítások ideje alatt az Életházban
érhető el (Nagy u. 19). A rendelési idő változatlan.

Vezetékes gáz
2018.július 21-én 10 órától a Pári IKSZT előtti
placcon
1000 : Csapatverseny (6 fős csapatok jelentkezését várjuk az
IKSZT-ben)
1300 - 1400 : Ebéd
1330 : Csapatverseny eredményhirdetése
1400 : Pónigolás
Kézműves - ház
Csillámtetoválás
30
14 : Egyéni versenyek (gyerek, felnőtt)
1700 : Habparty
2100 : Bál: Zenél a Sprint Live Musik Band (Ingyenes)
2300 : Tombolasorsolás
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!!!

Annak érdekében, hogy a településünkön is lehetővé váljon a
vezetékes gázszolgáltatás az önkormányzat tárgyalásokat
kezdeményezett a szolgáltatóval, melynek első lépéseként az
általunk szolgáltatott adatok alapján gázellátási terv készült a
településre.

Arculati kézikönyv
Elkészült falunk Településképi arculati kézikönyvének
végleges változata, amely megtekinthető a hivatalban, majd a
későbbiek során a honlapon is elérhető lesz az érdeklődők
számára.

Gyepmester
Az
idei
évben
indult
gyepmesteri
tevékenység
eredményeként eddig 2 kóborló eb került befogásra. Kérjük a
lakosságot hogy, ennek megelőzése érdekében mindenki
tartsa „házi kedvencét” kerítésen belül.

Pári Község Önkormányzata
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Pályázatok (a teljesség igénye nélkül)
Sportpark
A 2016 nyarán beadott Sportparki pályázat elbírálásról az
önkormányzat felé nem érkezett tájékoztatás. Bizakodunk a pozitív
elbírálásban.

Vis major
I.

II.

Idén tavasszal adta be az önkormányzat Vis major pályázatot a
Kis utcai partfal megcsúszása miatt (Schmidték alatti rész). A
hatóságok indokoltnak találták a kérelmet. Jelenleg a
Belügyminisztérium döntésére várunk.
Az elmúlt télen közel 4,5 millió forintot költött
önkormányzatunk a Nagy és Gyulaji utca rendbetételére,
murváztatására, amit az idei rendkívüli esőzések sajnos gyorsan
tönkretettek.
Vis major eseményt jelentett be az önkormányzat a Gyulaji
utcára és a Nagy utca (Fölker Margit néni felé vezető útszakasz)
nem szilárd útburkolatú részére. A Gyulaji utcát a Tolna Megyei
Kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint
ellenőrző szerv nem ítélte támogathatónak, mert véleménye
szerint az úton megfelelően lehet közlekedni jelen állapotában
is.
A Nagy utcára vonatkozó bejelentést a hatóság
megalapozottnak találta, így erre a szakaszra pályázat kerül
beadásra.

Utak járdák
I.
II.

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat, hogy a temetőben a
ravatalozótól a kiskápolnáig járda épülhessen.
Pályázatokat lehetett benyújtani a zártkerti utak rendbetételére.

A pári önkormányzat Tamásival közösen beadott pályázata pozitív
elbírálásban részesült, így beszerzésre kerülhet egy mezőgazdasági
munkagép és lehetőség nyílik a temető feletti útszakasz stabilizálására
is.
A pári önkormányzat pályázatot nyújtott be a Tamási utca feletti föld-út
stabilizálására és egy zártkerti ingatlan megvásárlására. A pályázat
pozitív elbírálásban részesült.
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Piac
2017 Őszén az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy a helyi
termékek értékesítésére szolgáló mikro piac létrehozására. A
pályázat pozitív elbírálásban részesült.

Erzsébet tábor
Csipai-Szijjártó Renáta (családsegítő szolgálat munkatársa) által
benyújtott pályázatnak köszönhetően az idei nyáron a
településünkön élő gyerekeknek is lehetőségük nyílt az „Erzsébet
tábor”-ban való részvételre.

Óvoda
Az óvoda épületének felújítására beadott pályázat pozitív
elbírálásban részesült. A felújítási munkálatok elkezdődtek. A
munkavégzés során esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért
kérjük a környéken lakók türelmét, megértését.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben az önkormányzatot illetve
annak feladatát érintő kérésük, kérdésük, észrevételük van, azt
jelezzék felénk. Ezt megtehetik hétköznaponként délelőtt
személyesen a hivatalban illetve a 74-887-165-ös telefonszámon.

Köszönettel:
Pári Község Önkormányzati Bizottsága
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Kupakgyűjtési akció

Pári Ezermester Szociális Szövetkezet /PESZSZ/

A Pári IKSZT ismételten kupakgyűjtést hirdet!
Arra kérünk mindenkit, hogy ne dobja ki az üdítős,
ásványvizes, öblítős vagy bármilyen műanyag flakonok
kupakjait, hanem juttassa el hozzánk!

tájékoztatás folytatása 9.
Az előzőleg megjelent (tájékoztatás folytatása 8.) szövegezésben a
tévesen feltűntetett dátumot kívánjuk helyesbíteni:„A tagság Gere
Zoltán magánszemélyt bízza meg 30 napos határozott időtartamra a
szövetkezet vezetésével, annak érdekében, hogy megoldja a szövetkezet
aktuális működését. Mindezt azzal a feltétellel vállalja, hogy a
képviselőtestület és a polgármester mondjon le 2018. július 01-vel.”- a
helyes dátum: 2017.július 01-vel.
Tájékoztatás folytatása:

Pári IKSZT

Társadalmi munka
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
aki részt vett a meghirdetett társadalmi munkán. Kis
csapatunk jó hangulatban, 3 óra alatt tette szebbé a
teleház környékét a pörköltfőző versenyünkre. Volt,
aki már a meghirdetett időpont előtt, délelőtt segített.
Köszönöm az összefogást, a támogatást, minden
résztvevőnek.
Fölkerné Balázs Andrea

A szövetkezetnél kialakult helyzet mielőbbi megoldására törekedet az
önkormányzat, és a két dolgozó (Tóth Zoltán és Bogdán Mártonné). A
szövetkezet törvényes működését és fenntarthatóságát biztosítani kellett
(2017. június 24-től vezető nélkül maradt). A lehetőségek áttekintése,
felmérése után, az önkormányzat felkérte Tóth Zoltánt (a
szövetkezetben hentes munkakörben foglalkoztatott munkavállalót),
hogy lépjen be a szövetkezetbe szövetkezeti tagnak és vállalja el a
szövetkezet igazgató elnöki megbízást. Tóth Zoltán a felkérést
elfogadta, 2017. augusztus 04-i közgyűlésen a megjelent tagság az új
tag felvételét elfogadta és 2017. augusztus 07. napjától megbízott
igazgató elnöknek megválasztotta 2017. szeptember 06. napjáig. Ezt
követően a 2017. szeptember 05-i közgyűlés őt éves időtartamra
megválasztotta Tóth Zoltánt igazgató elnöknek. Az átadás-átvétel a
szövetkezetnél 2017. augusztus 8-án és 11-én történt meg.
A vezető tisztség választás és a cégbírósági ki-és bejegyzések
hosszadalmas folyamata miatt ténylegesen, teljes körűen az új
igazgatóelnök 2017. november hónaptól tudott eljárni. 2017.
szeptember hónapig Pátzelt Hajnalka egyes, a működéshez és
törvényességi megfelelőséghez kapcsolódó műveleteket elvégzett
(bejegyzett jogosultsága miatt), a FEB elnök, az önkormányzati
képviseletet ellátó tag és a megválasztott igazgató megkeresése alapján.
Itt szeretnénk tájékoztatást adni arról, hogy Pári Község
Önkormányzata felülvizsgálatot kért a 2017. június 7-i illetve június 27i közgyűlési határozatokkal kapcsolatban, amely Pátzelt Hajnalka
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munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetéséről szólt,
illetve arról, hogy a munkáltató a munkavállalónak, mint vezető
tisztségviselőnek felmentvényt adjon (Ptk.3:117-§ szerint).

Központ tud választ adni. Ezen kívül a települési
önkormányzatok is kaptak információt az együttműködési,
illetve támogatási lehetőségeket illetően, hiszen azokat ők tudták
volna realizálni. Érdemes jó példaként emlegetett, egytől-egyig
önkormányzati aktív közreműködéssel tevékenykedő- szociális
szövetkezeteket is megkeresni. Ilyen volt egykor a Pári
ezermester Szociális Szövetkezet is.”

A Szekszárdi Törvényszék 2018. január 17-én ítéletet hozott:„A
törvényszék az alperes közgyűlése I/2017.(VI.07.) számú, valamint a
2017. június 27. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen a 2.
napirendi pont tárgyában meghozott határozatait hatályon kívül
helyezi.”
Indoklás: A Ptk. 3:37.§ (1) bekezdése értelmében, ha a határozat
jogszabályt sért, vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a
határozatot hatályon kívül helyezi.” …..
A Törvényszéki ítéletről a tagságot részletesen tájékoztattuk a 2018.
június 27-i közgyűlésen.
A tájékoztató további része a szövetkezet Felügyelő Bizottság
Elnökének hozzájárulásával történik:
2017. június 28-i Szövetkezeti Felügyelő Bizottsági ülési határozat:
„A Munkaügyi Központon keresztül igényelhető támogatások
igénylésének, feltételeinek és módjának kiderítése, illetve megtudni,
hogy a szövetkezet vezetőjének és a Pári Önkormányzatnak milyen
feladatai, kötelezettségei lettek volna, hogy ezen támogatást a Pári
Ezermester Szociális Szövetkezet megkapja. Továbbá, hogy ezen felek
milyen lépéseket tettek ennek előmozdítására.”
-

Megkereső levelet kapott Pári Polgármester Asszonya Farkas
Jánosné, akitől a fenti határozat tartalom szerinti kérdésekre
négy (4) oldalas válaszlevél érkezett. 2013. július 12-től 2017.
évig részletezve szövetkezet és önkormányzat közötti
együttműködést. A levélben van egy olyan tartalom is, hogy
2017 tavaszán megkereste a Belügyminisztériumot a
szövetkezet működésével kapcsolatban, ahol a következő
választ kapta: „…elnök más utat választott nem azt, amit ők
támogatnak, ezért nem tudnak segíteni.”

A másik megkereső levelet Pátzelt Hajnalka kapta a fenti határozat
tartalom szerinti kérdésekkel. Email alapú válasza teljes terjedelemben:
„Az elszalasztott támogatásokkal kapcsolatosan felvetett kérdésekre
elsősorban a Munkaügyi

-

Ezt követően történt a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási
Járási Hivatal megkeresése fenti tartalommal, akik a teljes körű
tájékoztatás érdekében a Szekszárdi Tolna Megyei
Kormányhivatallal vették fel a kapcsolatot. Öt (5) oldalas
válaszlevelükben többek között leírják, hogy 2013.április 12-én
Pári Önkormányzata is megkapta azt a tájékoztató levelet, amely
szerint a Belügyminisztérium támogatást kíván biztosítani
szociális szövetkezetek létrehozására azon önkormányzatoknak,
akik a kistérségi startmunka mintaprogramok programelemei
közül három pillér (mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő
valamint helyi sajátosságokra épülő) valamelyikében
közfoglalkoztatási programot működtet.
Pári szövetkezet 2013. április 11-én lett megalapítva (május 30án jegyezték be).
2013. július 16-án a Tamási Munkaügyi központ a Pári
önkormányzat
támogatási
igényét
felterjesztette
a
Belügyminisztériumnak, a hozzá tartozó tájékoztató levélben
leírva, hogy Pári település nem a fent leírt programok
valamelyike szerint kívánja működtetni a szövetkezetet, Pári
szövetkezet szolgáltatás nyújtását tervezi. 2013. szeptemberében
még nyújtott adatszolgáltatást a Kormányhivatal a
Belügyminisztérium felé, azonban onnantól már nem kerültek
bevonásra a Kormányhivatalok ezekben a kérdésekben.
A szociális szövetkezetek működését, fenntartását segítő
támogatásokról az alábbi tájékoztatást adták: „ A
Belügyminisztérium az állami foglalkoztatási szolgálat útján
kifejezetten szociális szövetkezetek működésére irányuló
támogatást
nem
nyújtott,
hanem
közfoglalkoztatási
programokban történő foglalkoztatásra irányuló

11

12

támogatásokat biztosított az elmúlt években (hosszabb tartalmú
közfoglalkoztatás, valamint Startmunka mintaprogramok),
melyekre közfoglalkoztatóként szociális szövetkezet is
pályázhatott. „

Pörköltfőző verseny

A levél tartalmazott további pályázatokkal kapcsolatos
tájékoztatásokat, illetve illetékességeket megkeresések esetére.
További
információk
vonatkozásában
javasolták
a
Belügyminisztérium
megkeresését.
(megjegyzés:
ezzel
kapcsolatban
utalást
találtam
Polgármester
Asszony
válaszlevelében)
-

További megkeresések nem történtek. Ezek a megkeresések is
azért történtek, mert 2016-2017 évben a szövetkezeti
közgyűléseken Pátzelt Hajnalka igazgató elnök arról tájékoztatta
a tagokat, hogy a szövetkezet működéséhez, azért nem tud
bizonyos támogatásokat elhozni, mert nem tudja igazolni, hogy
az önkormányzat valóban tagja a szövetkezetnek, nincsenek
közös terveik, közös tevékenységük, együttműködés. Az
önkormányzat által elhozható pályázatokat ez a képviselő
testület nem hozott el a Munkaügyi Központból a szövetkezet
részére. A részletes, konkrét adatokat soha nem kaptuk meg
Tőle az ezzel kapcsolatban feltett kérdéseinkre. A kapott
válaszokból látható, hogy ki, kivel, milyen formában és milyen
szinten kívánt együttműködni a szövetkezet működtetésének
érdekében.

Kiegészítés: a jelenlegi képviselő testület 2014. októberében került
megválasztásra.
„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.
Pári Község Önkormányzata

Gyönyörű időben, remek hangulatban indult a szombati nap. 12 órától
folyamatosan érkeztek a csapatok, állították fel bográcsaikat és kezdtek
neki az előkészületeknek.
14 órától kezdetét vette a verseny. Idén 10 fantázianévvel ellátott csapat
élt a lehetőséggel és tett mindenféle jót a bográcsba. A teljesség igénye
nélkül étlapra került csirke, marha, sertés, pacal, csülök és vegyes
pörkölt.
Ínycsiklandó illatok szállingóztak mindenfelé, a bográcsokban
gyöngyözött a színpompás étel.
Amíg a felnőttek a bogrács körül szorgoskodott, addig a gyerek az
önfeledten adták át magukat a játéknak, míg elkészült a vacsora, amit
jókedvvel együtt fogyasztottak el.
Elérkezett a várva várt pillanat az eredményhirdetés. A zsűri idén is
nehéz helyzetben volt, mivel finomabbnál finomabb ételeket kellet
sorrendbe állítania. Örömmel tapasztalták, hogy a beadott kóstolók
mellett látványos terítékek is megjelentek. Legfontosabb szempontok az
íz-világ, íz harmónia, illetve a tálalás volt.
A háromtagú szakemberekből álló zsűriben, Csiszárné-Szakály Edit,
Dudás Mihály és Igert Mihály bírált.
A helyezetteken kívül különdíjat osztottunk és minden résztvevőnek
emléklappal köszöntük meg a versenyen való részvételt. Az idei évben
egy vándorserleget indítottunk útjára, amin meg kívánjuk örökíteni az
adott év nyerteseinek nevét.
Idei dobogósok csapatok:
I. helyezett: Nem ettünk még eleget
II. helyezett: Família Kft.
III. helyezett: Volt Pári Fiatalok
Különdíjas: Bankettos Ladyk

Gratulálunk a nyerteseknek, reméljük mindenki jól érezte
magát és jövőre ismét megméretteti magát a versenyen.
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Történelmi emlékpark

Pári IKSZT

Zsákba- Macska csapatunk úgy döntött, hogy az ide évbe részt
veszünk a Pörköltfőző versenyen, amelyet a pári IKSZT-ben
tartottak.
Egyrészt hajtott minket a kíváncsiság másrészt szerettünk volna
mi is bekapcsolódni kicsiny falunk rendezvényeihez 2018.06.30án délután 2 órakor nekiláttunk a főzésnek, ami jó hangulatban
telt, mert sok jó emberrel tudtunk beszélgetni miközben vártuk a
zsűri döntését.
Bár nem mi győztünk mégis nyertünk magunknak egy kellemes és
szép délutánt.
Köszönjük a lehetőséget és reméljük jövőre is ott tudunk lenni.
Zsákba- Macska csapat

Lajkó László miután a Kossuth utcában megépítette otthonát,
a házhoz tartozó kertbe arborétumot álmodott meg. 3-4 évvel
ezelőtt továbbgondolta eredeti elképzeléseit és egy történelmi
emlékpark kialakítását kezdte el tervezni, ahol egy harangláb,
egy kápolna, és egy 7 darabból álló kopjafa testesítené meg a
magyar történelmet. Mára a tervek megvalósításához
szükséges terület is rendelkezésére áll.
Édesapja, idősebb Lajkó László támogatásával megvalósult
az első mérföldkő. Szlovákiából származó vörösfenyőből
megépült a harangláb, amibe egy 1992-ben öntött harang
került elhelyezésre.
Az emlékpark teljesen magán kezdeményezés, ami a
magyarságtudatból ered. A kezdeményező jobb megélhetés
reményében 13 évvel ezelőtt Ausztriában vállalt munkát. A
honvágy mind jobban felébresztette érdeklődését a magyar
történelem iránt, amiben egyre jobban el is mélyedt. Így
született meg az emlékpark megépítésének gondolata.
A tervek szerint a kápolnát a harangláb átadásának első
évfordulóra, 2019. július 7-re tervezik megépíteni. A
komplett elképzelés megvalósítására öt évet szánnak.
A harangot évente kétszer, július 7.-i évfordulón és augusztus
15-én Szűz Mária halálának és mennybevételének ünnepén,
Nagyboldogasszony napján fogják megkondítani.
Pozsonyi csata 1111. évfordulójának emlékére állított
haranglábat 2018. július 7.-én Hegedűs János plébános úr
szentelte meg.
Terveik megvalósításához, erőt, egészséget kívánok a Lajkó
családnak.
Farkas Jánosné
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Alapkompetencia Fejlesztési Tanfolyam
2018. március 16-án Alapkompetencia Fejlesztési Tanfolyam
„Aktívan a tudásért” indult Páriban, a Teleházban.
A képzésre 15 személy jelentkezett. Mindannyian Pári
lakosok.
A tanfolyam minden nap 800 – 1300 - ig tartott. Tantárgyaink:
magyar
nyelv,
helyesírás,
matematika,
életviteli
kompetenciafejlesztés,
kommunikáció,
mentálhigiénés,
valamint angol nyelvvel is megismerkedhettünk. Tanáraink
Klárika és Marika rendkívül felkészültek, türelmesek és
segítőkészek voltak.
Nagyon fontos dolgokat tanulhattunk meg, amit hasznosítani
tudunk a jövőben pl. önéletrajzírás, gyermekeink segítése a
tanulásba, munkahelyi beilleszkedésbe.
A képzést modulzáró vizsgán sikeresen teljesítettünk 2018.
06. 15-én.
Orsós Katalin
2018. március 19-én kezdődött a tanfolyam. Először sokan
voltunk és végül 9-en maradtunk. A végére összeszokott
csapat lettünk. A tanárok nagyon kedvesek és segítőkészek
voltak.
A tananyagok közt volt angol is ami nagyon tetszett
mindenkinek. Sok új dolgot megtanultunk a tanfolyam során,
amit hasznosíthatunk az életben.
A végére mindenki sikeresen elvégezte a képzést.
Orsós Ildikó
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Szelektív hulladékszállítás
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív hulladékszállítás
július hónapban az alábbiak szerint lesz esedékes:
Kék tetejű gyűjtőedény:
- papír hulladék

július 20.

Sárga tetejű gyűjtőedény:
- műanyag + háztartási fém

július 20.

Zöldhulladék elszállítása:

július 27.

Minden hulladék tisztán, étel- és vegyszermaradéktól
mentesen helyezhető az edénybe!

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

