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Faluhírek

AZ ÚJESZTENDŐ …

Az új esztendő kezdetén az emberek többsége új erővel, esetleg új
elképzelésekkel, tervekkel bizakodva koccint a jövőre.
A 2012-es esztendő Európa és benne hazánk szempontjából egyelőre sok
jóval nem kecsegtet, ezért valóban nagy szükség van pozitív életszemléletre, de főleg az emberek egymás iránti közeledésére, összefogására.
Nagyobb szerepet kap a takarékos életvitel, a szorgalom, hiszen állami
segítségre egyre kevésbé számíthatunk. Az árak napról-napra érzékelhető
emelkedése, valamint az importból származó élelmiszerekről érkező felemás hírek nyomán ismét érdemes elgondolkodni azon, hogy aki teheti, a
kiskertekben maga termelje meg az élelmiszerek egy részét, ezzel kímélve
pénztárcáját és egészségét.
Ehhez kívánok mindenkinek sok erőt, életkedvet és jó egészséget!

S ZOMORÚ

HÍRREL KELL K EZDENÜNK AZ ÉVET

2012. január 7-én, 84. születésnapját követően,
meghalt MARTIN BÉLAFI, falunk első díszpolgára.

A kislődiek által „csak” Marci bácsi-nak szólított, Németországban élő hazánkfia
1992-ben kapta a Kislőd Község Díszpolgára elismerést. Szívesen és lelkesen
nyújtott segítséget szülőfalujának, s amellett, hogy saját jövedelméből jelentős öszszegű támogatásokat adott, gyűjtéseket is szervezett a kitelepített kislődiek körében.
Így kerülhetett sor 1970-ben a templomi orgona felújítására, bővítésére. Marci
bácsinak köszönhető, hogy akkor Németországból közvetlenül a gyártótól, jelentős
árengedménnyel sikerült új orgonasípokat beszerezni, valamint a felmerült egyéb
költségek nagy részét is összegyűjteni. Szintén neki köszönhetően kerülhetett sor a
1992-ben a templom első tetőcseréjére. Komoly összefogással, a kislődi hívek önzetlen hozzájárulásainak, valamint Marci bácsi és a jórészt általa szervezett, külföldön élő kislődiek jelentős összegű adományainak köszönhetően kerülhetett sor a tetőcserére. Magyarországi nyaralásai során soha nem felejtett
el bejönni Kislődre, részt venni a vasárnapi misén, elbeszélgetni a régi barátokkal.
Utolsó útjára 2012. január 12-én kísérték Mutterstadtban.

D OBOSI G ERGEL Y
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben;
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!
Magyar népköltés

A KÖRJEGYZŐSÉ GBEN

Közérdekű információként közlöm,
hogy a Magyarpolány-Kislőd Körjegyzőségben dr. Szivák Péter
távozásával megüresedett, meghirdetett körjegyzői állásra a települések Képviselőtestületei 11 jelölt
közül Dobosi Gergely pályázatát
fogadták el, így 2012. február 1től
kinevezett
körjegyzőként
látja el a feladatot. Ezt megelőző-

en Városlőd-Csehbánya körjegyzőjeként dolgozott, emellett helyettesítőként 2011 márciusától körjegyzőségünknél is ellátta a feladatokat.
Ez idő alatt munkáját magas szakmai színvonalon, emberileg becsülettel végezte, jó együttműködésünkben bízva kívánunk további
eredményes éveket, és jó egészséget!
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A legtöbb találgatás és kérdés mostanában érzéA polgármesterek által megfogalmazott előterjeszkelhetően akörül forog, hogy mi lesz a 2 000 fő
tés alapja csupán a körjegyzőségek számára járó
alatti településekkel. A tervezet szerint 2013-tól
többlet-támogatásból származó, számunkra jelenújra járási rendszer lesz, mely alapján Kislőd
tős bevétel megszerzése volt. A döntés akkor a
az ajkai járáshoz fog tartozni. Azon települétestületek részéről önkéntes volt, falunk szűkös
sek, amelyek lakosságszáma nem éri el a 2 000
fejlesztési lehetőségeinek bővítését tartottuk elfőt, ez időponttól nem tarthatnak fenn önálló Polsődleges célnak. A jövő évtől erre törvény is kötegármesteri Hivatalt,
lezni fogja azon teA 2012. ÉV A KÖZIGAZGATÁSBAN
hanem a tervezett
lepüléseket, ahol ezt
IS
SOK
VÁLTOZÁST
HOZ
járások határain beönként még nem
lül un. „közös öntették meg. A járási
Több olyan törvény született, illetve több olyan terkormányzati hivatal”
hivatalok természevezet vár a törvényalkotók döntéseire, amelyek
formába kell összetesen fognak átvenaz önkormányzatokat, közvetve a telepürendeződniük.
Ez
ni feladatokat a telések mindennapjait is érintik.
tulajdonképpen meglepülésektől, többfelel az eddigi körjegyzőségi formának, azzal a
nyire a városi okmányirodáktól, valamint bizonyos
feltétellel, hogy a közös hivatalok alá tartozó teleügyeket a helyi ügyintézőktől is. Hogy melyek
püléseken élő lakosságszámnak el kell érnie miniazok, arról még nincs konkrét információnk, de
mum 2 000 főt. Tekintettel arra, hogy Kislőd Mareméljük, hogy a lakosság minél kevesebb hátgyarpolánnyal már 2007 óta körjegyzőségben műrányt és lehetőleg annál több előnyt fog ebből
ködik, a lakosságszám pedig a két településen
érezni. Az önkormányzatiság, vagyis a települések
együttesen megközelíti a 2 500 főt, a mi esetünkáltal megválasztott testületek közvetlenül nem
ben ezen a téren megelőztük a törvényalkotókat.
érintettek a változásban.

EZ ÉVBEN KÖZMUNKÁRA SEM A KORÁBBIHOZ HASONLÓAN KAPTUNK LEHETŐSÉGET
Fehér Karácsonynak sajnos nem
örvendezhettünk, annál inkább
lehet számítani az elkövetkező
napokban igazi télre.
Az elmúlt években hozzászoktunk,
hogy a közterületeket, járdákat,
lépcsőket a közmunkások lehetőség
szerint
időben
takarítják,
csúszásmentesítik. Természetesen
most is erre törekszünk, de ezúton
kérem a Tisztelt Lakosságot, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy ez
évben közmunkára sem a korábban megszokott számú közmunkás alkalmazására kaptunk
lehetőséget. Csupán két fő fogja
ellátni a feladatot, ők pedig a legjobb szervezéssel sem tudnak egyidejűleg mindenhol ott lenni.

Az előrejelzések szerint péntekszombat, két napig várható nagy
havazás, s amennyiben a szél is
„besegít”, bizonyára lesznek átmenetileg olyan helyek, ahol nem
győzzük a hóeltakarítást. Ezért kérek minden lakost, akinek az idejébe belefér, szíveskedjen a kritikus
helyeken besegíteni.
Az elmúlt években is volt többször
példa arra, hogy néhányan kérés
nélkül kilapátoltak egy-egy lépcsősort, járdaszakaszt. Szeretném
ezt most is kérni, és előre is
köszönöm.
Az egyes ingatlanok előtti járda
tisztítása és csúszásmentesítése
természetesen a tulajdonos kötelessége!

Felhívom a figyelmet
továbbá arra, hogy az
úttesteken
a
hóeltakarítás
biztosítása,
valamint
saját
és
szomszédai érdekében
senki ne hagyja az utcán a járművét, mert
amennyiben a csúszós
úton nem tud kockázatmentesen elmenni a
hótoló, úgy nem fogja
azt kerülgetni, hiszen
máshol is várják!
Úgy gondolom, évente
legalább ezen a néhány
napon illik ezt belátni
és tiszteletben tartani.
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A SZONDA-P KFT. – A VM KÖZGYŰLÉS ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT – ÁRAI 2012. ÉVRE:
Ajka – Sümeg - Tapolca
Szilárd tüzelésű kémények:
1. egyedi (Ft/db/év)
2. gyűjtő (Ft/szint/év)
3. kisközponti 60 kW felett (64x64 cm alatt) (Ft/m/év)
4. nagyközponti 60 kW felett (Ft/m/év)
Gáztüzelésű kémények:
1. egyedi (Ft/db/év)
2. gyűjtő (Ft/szint/év)
3. kisközponti 60 kW felett (64x64 cm alatt) (Ft/m/év)
4. nagyközponti 60 kW felett (Ft/m/év)
Tartalékkémény (Ft/db/év)
Mászókémény (Ft/db/év)
Szakvéleményadás (Ft/eset)
Üdülők (időszakos tartózkodási) kéményei (Ft/db/4év)
Megjegyzések:
- a díjak a 27 %-os ÁFA-t tartalmazzák
- a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerülnek
- az árak a kiszállítás költségeit magukban foglalják
Kisközponti kémény: olyan kémény, amely legalább négy, vagy több helyiség ellátására alkalmas, valamint keresztmetszete kisebb (64x64)
4096 cm2-nél és 60 kW-nál kisebb teljesítményű
tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek)
elvezetésére szolgál.
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Nagyközponti kémény: olyan kémény, amelynek keresztmetszete (64x64) 4096 cm2, vagy
annál nagyobb, továbbá keresztmetszettől függetlenül 60 kW, vagy annál nagyobb teljesítményű
tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékének)
elvezetésére szolgál.
Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátására szolgáló tüzelőberendezések füstgázainak (égéstermékének) elvezetésére szolgál.
Tisztelettel: Szabó László sk.

BAKONYKARSZT
Az Országgyűlés 2011. december
30-ai ülésnapján elfogadta a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt. A
hatályba lépésével (2011. december 31. 23.00) egyidejűleg a
törvény megszüntette az önkormányzatok díjhatósági jogkörét,
azaz az önkormányzatoknak nincsenek a továbbiakban közjogi

Felelős szerkesztő:
Somogyi Anna
polgármester
Felelős kiadó:
Kislőd Község
Önkormányzata

eszközei a víziközmű-szolgáltatás
árainak megállapítására. A díjak
megállapítására a jövőben az
illetékes miniszter lesz jogosult.
Az átmeneti időszakra – amely a
2012. évet is érinti – az árhatósági jogkört az Országgyűlés
magához vette, és e jogát a törvény konkrét rendelkezései útján
gyakorolja.

Mindezek
figyelembevételével,
valamint a hivatkozott törvény
63.§ (1) és a 76.§ (1) bekezdésének b.) pontjaiban rögzítetteknek megfelelően, tájékoztatom, hogy az Önök településén
az alábbi víziközmű-szolgáltatási
díjakat állapítottuk meg és alkalmazza társaságunk:

2012. január 17-től alkalmazandó fogyasztással arányos szolgáltatási díjak:
az ivóvíz szolgáltatás díja:
232,90 Ft/m3 + 27% Áfa = 296 Ft/m3
a szennyvíz-elvezetés és tisztítás díja: 320,20 Ft/m3 + 27% Áfa = 407 Ft/m3
Összesen: 703 Ft/m3
A kizárólag ivóvíz-szolgáltatás tekintetében alkalmazandó, a fogyasztásmérő berendezések átmérőjétől függő alapdíj 2012. február 1-től
NA 13 fogyasztásmérő átmérőnél:
164,10 Ft/m3 + 27% Áfa = 208 Ft/m3
Tájékoztatom, hogy a hatályos szolgáltatási
(www.bakonykarsztrt.hu) hozzáférhetőek.
Veszprém, 2012. január 16.

díjak

társaságunk

honlapján

Tisztelettel: Kugler Gyula s.k.
vezérigazgató
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