
Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégeink! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 54. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület évente legalább egyszer 

előre meghirdetett közmeghallgatást tart. Az előző évben novemberben került 

megtartásra a közmeghallgatás, ez évben decemberben tesz eleget az 

önkormányzat ezen kötelezettségének. A közmeghallgatás egyik eleme a 

polgármester tájékoztatása az elmúlt év eseményeiről. Ezt minden évben, a 

teljesség igénye nélkül az elmúlt évben eltelt önkormányzati tevékenységekről 

történő beszámoló keretében tesszük meg.  

A költségvetési finanszírozás az előző évekhez képest nagyjából 

változatlan maradt, egy komoly szigorítás történt: a gyermekétkeztetés központi 

támogatás csak akkor vehető igénybe ez évtől, ha ezt a feladatot az 

önkormányzat saját intézményén belül oldja meg, illetve vállalkozóval kötött 

szerződés formájában veszi igénybe. Továbbra is köti az önkormányzatokat, 

hogy a támogatások feladatfinanszírozás formájában kerültek folyósításra. 

Kihangsúlyozandó azon feladatok köre, melyekre a kapott bevételekhez kell 

igazítani a kiadásokat, különben az önkormányzatnak visszafizetési 

kötelezettsége keletkezik. Ezek a következő területek: zöldterület-gazdálkodás, 

közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, szociális étkezés, a 

szociális feladatok támogatása is. Vagyis szinte minden. 

A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása működésében 

továbbra is részt vesz önkormányzatunk, minden a társulás által biztosított 

feladat (a háziorvosi ügyelet, a házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti 

szolgálat, belső ellenőrzés) ellátását ezen keresztül oldja meg. Az ellátott 

feladatokban a tag önkormányzatok zöme részt vesz, egy-egy feladatnál vesz 

részt csupán néhány önkormányzat más társulásnál.  

A könyvtár jelenleg pénteken délután és szombaton délelőtt van nyitva. 

Ez évben is a megyei könyvtárral kötött megállapodás került figyelembe vételre 

a nyitvatartási idő meghatározásakor. A könyvtárosi feladatok megbízási 

szerződés keretében kerülnek ellátásra. A könyvtár keretei között minden évben 

biztosításra kerül egy-egy kiállítás, melyet az önkormányzati hivatal folyosóján 

helyezünk el. Ezen felül kulturális programokat is biztosít a könyvtár díjtalanul. 

A Vaszari Közös Önkormányzati Hivatal ez évtől immár csak a hivatali 

feladatokat látja el, a konyha külön szervezeti egységbe került az Óvodába. 

Az évente szokásos tüdőszűrés ez évben május 16-17-én volt. A 

tüdőszűrés már csak a községekben kerül megszervezésre.  
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Szintén megtartásra került a véradás községünkben, ez évben két 

alkalommal. Az első alkalommal április 25-én, míg másodszorra október 30-án 

A hivatal épülete biztosította a helyszínt. Sajnos elég kevesen jelentkeznek a 

véradásra, mindkét alkalommal 8-9 személy adott vért. 

Takácsiról már helyközi buszokkal járnak a gyermekek a vaszari iskolába 

a tavalyi tanév óta. A busz bérlésének lehetőségét is biztosítja 

önkormányzatunk. A gecsei illetve szerecsenyi ódás gyerekek szállítása 

továbbra is az önkormányzat által ellátott formában történik. 

A szociális étkezők részére az ebédkiszállítást ez évben is gépkocsival 

oldja meg az önkormányzat, immár az óvoda fenntartásában működő konyhán 

keresztül. Átlagosan 73 fő, veszi a szociális étkezési szolgáltatást igénybe. Ezen 

igénylők közül körülbelül 54 fő kéri az ebéd kiszállítását. A kiszállítást a 

konyhai dolgozók végzik az önkormányzat tulajdonában lévő OPEL COMBO  

gépjárművel. 

 A programok között meg kell említeni az önkormányzat szervezésében a 

húsvéti alkotódélutánt, mely az óvodai dolgozók közreműködésével valósult 

meg. 

 A Tegyünk Vaszarért egyesület szervezésében egy farsangi disznóvágás, 

egy sikeres májusfa kitáncoló ünnepség, és októberben a szüreti felvonulás 

került megrendezésre. Mindegyik rendezvény nagyon színvonalas volt, színes 

műsorokat adva a lakosság nagy örömére.  

 A GEMARA SK Vidékfejlesztési Egyesület továbbra is az önkormányzat 

tulajdonában lévő épületben működik.  

Általunk 2016-ban benyújtott, Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés pályázata ez évben került megvalósításra. Önkormányzatunk a 

49.999.990,- Ft vissza nem térítendő támogatást teljes mértékben kihasználta. A 

pályázat összköltsége 58.823 e Ft, a támogatáson felüli összeget 

önkormányzatunk saját erőből biztosította. Jelenleg a kifizetési kérelem 

elbírálására várunk.  

Szintén a Kultúrház felújításához kapcsolódik a jelenleg folyamatban lévő 

beruházás, melyre a bruttó 20 millió forintos támogatást ez évben kell 

megvalósítanunk. Ezt követően immár a jövő évben kerül a kultúrház felújítása 

véglegesen befejezésre. 

Ez évben pályázatot nyújtottunk be önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására a Vaszar, Fő u. 29. szám alatti közös hivatali épület 

felújítására, 30 millió forintos támogatási összegre. A felújítás teljes költsége 

31.582 e Ft. Október végén értesültünk a támogatás elnyeréséről.  
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Szintén pályázatot nyújtottunk be a GEMARA Vidékfejlesztési 

Egyesülethez Térségi értékek megóvása, ismertségük növelése pályázati 

felhívásra a Vaszar, Fő u. 9. szám alatti ingatlanon kültéri bemutatóhely 

kialakítására 5 millió forintos támogatási összegre. A projekt teljes költsége 

6.723 e Ft, az önerőt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítaná. 

Jelenleg önkormányzatunk még nem kapott hiánypótlást, a pályázat még nem 

került elbírálásra.  

A tavaly év végén támogatást nyert, minibölcsőde kialakítását célzó TOP 

pályázat jelenleg a tervezési szakaszban van. A jogerős építési engedély 

rendelkezésünkre áll, jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik. Az óvoda 

mögötti üres telken egy teljesen új minibölcsőde kerülne felépítésre. A TOP 

pályázaton 74.775 e Ft összegben nyert támogatást az önkormányzat. Ebben a 

tervezési költségek, az építés költségei, az eszközök költségei is benne vannak. 

Jelenleg, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáig nem tudjuk megmondani, hogy a 

költségek hogy fognak alakulni. 

Ez évben önkormányzatunk ismét részt vett sikeres támogatási kérelem 

elbírálása kapcsán a start munkaprogramban. A jövő évre vonatkozóan még nem 

eldöntött, hogy önkormányzatunk megfelelő létszámot tud-e biztosítani, tud-e 

egyáltalán pályázni ezen programra. A start programban alkalmazott 

közfoglalkoztatottak mellett az önkormányzatnak volt lehetősége néhány 

hónapos közfoglalkoztatás megvalósítására is. Amennyiben a start programra 

nem lesz lehetősége önkormányzatunknak pályázni, úgy a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatást fogja érvényesíteni a rendelkezésre álló létszámmal. 

Mint minden évben ősszel, úgy ez évben is megrendezésre került az 

idősek napja. A programon részt vevő idősek száma nagyjából minden évben 

hasonló. Az is már évek óta hagyomány, hogy felköszöntésre kerül a község 

legidősebb lakója és házaspárja. Az önkormányzat ez évben is gondoskodott a 

résztvevők vendégül látásáról és kellemes program biztosításáról. A rendezvény 

a résztvevők számára különlegesen jó hangulatban telt el, bár most a kultúrház 

felújítása miatt más helyszínen.  

A kapcsolatunk a rendőrséggel továbbra is jónak mondható, szerencsére 

kevés dolguk akad a faluban. A körzeti megbízotti iroda településünkön 

működik.  

A védőnői feladatok ellátása ez év őszétől ismételten Domonkos Szabina 

védőnő által történik. Elmondható, hogy a feladatok ellátása zökkenőmentes. 

Ősszel az épületnél a feljáró átmeneti javítása megtörtént. 

A vaszari óvoda a Vaszar, Gecse Óvodafenntartó Társulás keretében 

működik. A Vaszari Napsugár Óvoda intézményvezetője immár 5 éves 
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időtartamra, pályáztatás utáni kinevezéssel, Rasekné Kovács Andrea. A vaszari 

óvodában továbbra is két csoportban zajlik a gyermekek oktatása.  

Szociális célú tüzifa programra önkormányzatunk idén is sikeres 

pályázatot adott be, így a jogosultak számára év végére ismét lehetőség nyílt 

támogatásra. A tüzifa községbe szállítását a vállalkozó végezte térítés ellenében. 

Ez évben 109 m3 tüzifa kerül kiosztásra a rászorulók között, melyből 20 m3 a 

tavalyi évhez kapcsolódó kiegészítő támogatás. A tüzifa lakosok számára 

történő kiszállítását az önkormányzat fogja megoldani, ezen tevékenységért 

ellenszolgáltatás nem kerül felszámolásra. 

Nemrég született döntés a kormány részéről azon háztartások 

támogatásáról, akik eddig nem részesültek a bevezetett gázzal rendelkezők 12 

ezer forintos támogatásában. Ami biztos, hogy ezen háztartások 12 ezer forint 

értékű természetbeni támogatásban részesülnek, annak megfelelően, amit 

kérelmükben beadtak (tüzifa, gázpalack, pellet, stb.) A továbbiakról majd a 

támogatói okirat ismeretében tudunk konkrétabbat mondani.  

Ez évben folytatódtak a temetők térkövezési munkálatai, s egyes 

útszakaszok melletti járdák is javításra kerültek. 

Szeptemberben beiskolázási támogatás került az iskolások számára 

folyósításra, immár hagyományosan. Év végével pedig a 65 év felettiek fognak 

ajándékcsomagban részesülni. 

Az év végére nézve: korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is 

falumikulással kedveskedünk a gyerekeknek. Az adventhez kapcsolódóan 

minden hétvégén kis programot biztosítanak a szervezők és az önkormányzat a 

lakosoknak..  

Mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok.  

 

 

 

 Varga Péter polgármester 


