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Végső leszámolás Startolt a közös hivatal
a téllel
Már hagyomány az óvodában, hogy a farsangot követő héten kiszebábot készítenek, melyet aztán vagy elégetnek, vagy a folyóba dobnak, hogy végérvényesen
elkergessék a telet.
Így történt ez a közelmúltban is. A bábot Farsangi Fruskának nevezték el. Közösen készítették el, majd télkergető, tavaszhívó mondókák, versikék, énekek kíséretében elégették az udvaron.
Végül az utolsó farsangi dekorációkat, a plafonról lógó
lufikat is kivitték az udvarra és addig kergették, játszottak velük, míg valamennyi szét nem pukkant. Ezzel
végérvényesen lezárták az idei farsangot, tehát jöhet a
tavasz!
A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata hazánkban éppúgy, mint más európai népeknél, a jelmezesálarcos alakoskodás. A XV. század óta szólnak az adatok a férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről, az
állatalakoskodások különböző formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. Már Mátyás király idejében a királynő itáliai rokonsága művészi álarcokat küldött ajándékba a magyar
rokonoknak.
Farsangi álarcos alakoskodást napjainkig is találunk a
magyar falvakban. Míg egyes európai népeknél a farsangi maszkok nagy tömegben, csoportosan vonulnak
fel, hazánkban jobban kedvelik a kisebb álarcos csoportok játékát.

2013. MÁRCIUS

Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról írt alá
megállapodást februárban László
Kálmán, Szákszend és Kiss Ferenc,
Kömlőd polgármestere.
Mint az a dokumentumban olvasható, az önkormányzati törvény
előírása szerint közös önkormányzati hivatalt kell létrehoznia azon
járáson belüli községi önkormányzatoknak, amelyek közigazgatási
területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el
egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer
főt.
A közös önkormányzati hivatal létrehozásának célja többek között a
törvényi előírásoknak való megfelelés, az önkormányzatok megfelelő
működésének biztosítása, a képviselő-testületek, a polgármester, illetve a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek végrehajtásával kapcsolatos feladatok magas színvonalú ellátása.
Mint azt az aláírási ünnepségen a
két településvezető kifejtette, együttműködésük alapja egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása, a

konszenzusra, korrektségre való törekvés, az együttgondolkodás lehetőségeinek minél jobb kihasználása
mindkét község fejlődésének előmozdítása érdekében.
A közös önkormányzati hivatal
2013. március 1-jétől áll fel, s működésének alapelve, hogy egyik önkormányzat sem juthat a hivatal
fenntartása során a másik önkormányzat terhére anyagi-gazdasági
előnyhöz.
A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal állandó kirendeltségeként
látja el a lakosságot a kömlődi községháza is, s mint azt megtudtuk, a
jelenlegi helyzet szerint egyik helyen
sem várható létszámleépítés. A leendő közös önkormányzati hivatal
létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 7 fő ügyintéző, 1
fő ügykezelő.
A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát, valamint
Szervezeti és Működési Szabályzatát február utolsó napján, közös
testületi ülésen fogadta el a két község képviselő-testülete, majd március első napján a hivatal megkezdte
működését.
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Tündérek és boszorkányok a színpadon

Immár harmadik alkalommal előzte meg
az óvodások télűző rendezvényét a babafarsang, amire a község kisbabáit hívták
meg, akik bizony néha vonakodva, megszeppenve léptek a kultúrházban a világot
jelentő deszkákra.
Mint szinte minden alkalommal, egy tűt is
nehéz lett volna leejteni a Gézengúz óvoda
farsangi mulatságán, ahol a program a
szponzorok felsorolásával vette kezdetét.
Mellettük a szülők is kitettek magukért,
hiszen sütemények, torták, üdítők és

szendvicsek garmadájától roskadoztak az
asztalok.
Miközben a két csoport csöppségei izgatottan készülődtek, Senkár Béláné intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, akik
között Kiss Ferenc polgármester és Madari
Ferenc alpolgármester mellett ott volt a
képviselő-testület több tagja is.
Bár a jelmezes bemutató nem versengés
volt, a két csoport apróságai nagy örömet
okoztak a szülőknek, rokonoknak, hozzátartozóknak és ismerősöknek, akiket egy-

egy táncos produkcióval is megörvendeztettek, nem beszélve az óvoda dolgozóiról,
akik egy egész boszorkány csoportot alkotva „ijesztgették” a gyerekeket.
A „hivatalos” műsort követően aztán már
a szórakozásé, a közös táncé, játéké volt a
főszerep a Gézengúz farsangi mulatságán,
ahol a kicsik után estétől a szülők retró
diszkójában közel 150-en ropták hajnalig.
A bevételt a gyermekhét programjaira és
közösségi események szervezésére fordítják
az óvoda dolgozói.
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Kömlődön történt - 2003-2012. II. rész
Míg a ciklusváltáskor 30 milliós hiány volt
Kömlődön, addig az idei költségvetést
majdnem 108 milliós kiadással, s csupán
16,8 milliós hitelfelvétellel tervezik – tudtuk
meg Kiss Ferenc polgármestertől, aki szerint az összeg kezelhető. A büdzsét 54 millió Ft-os működési bevétellel tervezték,
melynek legjelentősebb tétele, közel 41 millió az átengedett központi adók. Helyi
adókból 6,3 millióhoz szeretnének jutni, de
mint a polgármestertől megtudtuk, tavalyról is vannak elmaradások, s a kint lévő
majd 4 milliós tartozás behajtására is nagy
hangsúlyt fektetnek idén. A két intézmény,
az óvoda és az iskola támogatására a normatíván felül majdnem 44 millió forintot
fordítanak, dologi kiadásokra 22,5 M jut.
2008.02.14.
Alig két éve, hogy Kömlődön felavatták a
régi iskolaépület átalakítását követően a
középsúlyos értelmi fogyatékos fiatalok és
felnőttek foglalkoztatóját, pénteken újabb,
88 millió forintos beruházást avattak, a fogyatékosok lakóotthonát. Az egyházközség presbitériuma 2007. elején döntött arról,
hogy beadják terveiket egy 12 fős, bentlakásos épület megvalósítására. A bírálóbizottság kedvező döntésének köszönhetően
67 milliós állami támogatással, közel húszmilliós egyházközségi forrással és 1,5 millió forintos egyházmegyei hozzájárulással
2007 decemberében megtörtént az ünnepélyes alapkőletétel. A kömlődiek németországi egyházi partnereiknek köszönhetően
kétkamionnyi berendezési tárgyat és ruhát
kaptak, így terveiknek megfelelően kerülhetett sor az avatóünnepségre – idézte fel a
projekt állomásait Bogáth István.
2008.09.26.
Tavaly nyáron kapott zöld utat a kistérségi
társulás (Bokod, Dad, Kömlőd, Szákszend
és Oroszlány) közös pályázata a települések információs rendszerének kiépítésére,
melyet a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 15,5 millió forinttal támogatott. A projekt keretében (amit kiegészített a társulás mintegy ötmilliós önrésze)
150 oszloprendszeren, 547 tájékoztató panelt helyeztek ki a látogatók jobb tájékozódása érdekében a településeken, így
Kömlődön is.
2009.01.07.
Sem az utakra, sem az egészségügyi fejlesztésre benyújtott pályázatunk nem volt
sikeres az elmúlt évben, ez azonban nem
szegte kedvünket – tájékoztatott Kiss Ferenc, Kömlőd polgármestere. Ami pénzügyi
helyzetünket illeti, a második félévben
mintegy ötmillió forintnyi folyószámlahitelt vettünk fel, de még az év vége előtt ezt
visszafizettük. Intézményeinket biztonsággal tudjuk működtetni, ugyanakkor nagy
gondot jelent, hogy iskolánk felső tagozatában nagyon alacsony a gyermeklétszám.
Ennek kezelése az idei év egyik legnagyobb
feladata. Fejlesztéseinkben elsőbbséget élveznek az utak, amikre már nagyon ráfér-

ne a felújítás, de hasonló a helyzet az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épületével
is.
2009.01.25.
Mintegy harminc fiatal alapított klubot a
településen, s - mint arról Kiss Ferenc polgármester és Banay István a baráti kör elnöke beszámolt - azzal hívták fel magukra
az önkormányzat figyelmét, hogy rövid
idő alatt komoly munkát végeztek a falu
érdekében. Virágosítottak, parkosítottak,
rendbe rakták a körzeti megbízotti ház jelenleg használaton kívüli épületét és kertjét,
a napokban pedig előkészítették a faanyagot ahhoz a gémeskúthoz, amit a baráti
körrel közösen állítanak fel.
2009.06.21.
Szó szerint kettévágta a falu mélyebben
fekvő területeit a csütörtök esti jéggel kísért
felhőszakadás Kömlődön. Tíz nappal ezelőtt már beszámoltunk arról, hogy több
helyen keletkezett vízátfolyás, különösen a
szőlőhegyről zúdult le hatalmas mennyiségű sár és iszap. Most ez ismétlődött meg,
csak sokkal nagyobb károkat okozva. A
megáradt patak miatt nem lehetett átkelni
a hídon, a sár és iszap eldugaszolta a
szennyvízátemelőt és a rendszert, több ingatlanban feltört a szennyvíz, s a két legmélyebben fekvő házat teljesen körülvette a
bűzös ár. Sok önkéntes érkezett, hogy Kiss
Ferenc polgármester vezetésével eltereljék a
vizet, de erre esélyük sem volt, akkora
mennyiségben dőlt az utánpótlás.
2010.05.27.
Évtizedekig szolgálta Kömlőd lakóit az a
gémeskút, melyet szombaton adtak át
helyreállított állapotában a falu lakóinak.
Az ünnepségen Madari Ferenc, a helyi Baráti Társaság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, köztük a kistérség polgármestereit. A
szónok kiemelte: a civil szervezet már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy eredeti helyén
felállítja a község kútját, de a rengeteg
egyeztetés, az anyagbeszerzés miatt csúszott a megvalósítás. Az ötletgazda Hárskuti
Attila, a civil szervezet korábbi elnöke volt,
aki megfogalmazta a hagyományok ápolásának fontosságát, a régi emlékek megőrzésének szükségességét.
2010.10.02.
Elkeseredésükben fordultak a Határ utca
lakói a kömlődi képviselő-testülethez, hogy
végre megoldást találjanak a terület áldatlan állapotának megszüntetésére. Mint levelükben fogalmaznak: „Tudomásunkra
jutott, hogy bizonyos személyeknek megint
sikerült megakadályozniuk az előrelépést a
Határ utca katasztrofális helyzetének megoldásában. Ezért mi, az itteni lakosok egy
petíciót nyújtunk be, melyben kérjük, hogy
2011. március 31-ig történjen valami előrelépés, és ha az időjárás engedi, kezdődjenek
meg a munkálatok. Ha ez nem történik
meg, úgy kénytelenek leszünk jogi úton érvényesíteni akaratunkat.”
2011.02.04.

Sokadik fórumon egyeztették szerda este
az álláspontokat a kömlődi iskola jövőjével
kapcsolatban, ezt a találkozót 12 szülő kérésére hívta össze az önkormányzat. Mint
ismert, a községben jelenleg csak az alsó tagozatosok tanulnak helyben, összevont
osztályokban, a felsősök két éve a kocsi általános iskola diákjai, ám többen azt szeretnék, ha a falunak ismét önálló, 8 évfolyamos intézménye lenne.
2011.04.14.
A munkák már javában folynak, mint arról Kiss Ferenc polgármester és Madari Ferenc alpolgármester is meggyőződött a
hétfő délelőtti bejáráson. 3 méter szélességben, 25 centi vastagságban, 730 méter
hosszban készül a leendő út alapja, melyen
már biztonsággal megközelíthetők lesznek
az ott épült ingatlanok. De nemcsak a Határ úton dolgoznak a munkások, hanem a
Jókai és Vörösmarty utcák aszfalttal nem
rendelkező részét is ellátják az útalappal –
tájékoztatott a község első embere. Előbbiben 150, utóbbiban 70 méter hosszúságban
folyik a beruházás, melynek összértéke
meghaladja a 6 millió forintot.
2011.10.24.
Környével kíván közös iskolafenntartó társulást alakítani Kömlőd önkormányzata –
döntött erről csütörtök délután a kömlődi
képviselő-testület. Az ülésen Kiss Ferenc
polgármester hangsúlyozta: az idő rendkívül sürgetett, hiszen május 15-én kapott
kézhez a kocsi presbitériumtól egy olyan
értesítőt, amiben kifejtették, hogy nem kívánnak tagintézményt működtetni. Ez
egyben azt is jelentette, hogy az eddig jól
működő Kocs-Kömlőd intézményfenntartó
társulás augusztusban megszűnik. Mivel
Kömlőd képtelen lenne egymagában fenntartani a kis létszámú intézményt, így
mindenképpen megoldást kellett keresni a
problémára. - Szóba került az egyházi működtetés is, de azt a testület nem támogatta.
Az alternatívák közül a képviselők többsége
végül a világilag semleges oktatás biztosítását preferálta. Nem akartuk megkötni
azzal a szülők kezét, hogy valamelyik egyházi felekezet fenntartása folytán kényszerhelyzet alakuljon ki, ezért kezdtünk
tárgyalásokat a környei önkormányzattal
– jelentette ki az ülést követően Kiss Ferenc.
2012.05.31.
Rendkívül jeles naphoz érkezett a kömlődi
református gyülekezet 2012. június 15-én.
Ezen a napon hálaadó istentisztelet keretében megnyitotta kapuit a Pálóczi Horváth
Ádám és Obernyik Károly, valamint a református egyházközség történetét bemutató emlékkiállítás.
2012.06.19.
Az elmúlt 9 év eseményeinek részletes történetét a www.komlod.hu weboldalon olvashatja el.
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Télűző buli az iskolában Sikeres évet zártak

a polgárőrök

Finomságokkal teli asztalok, sütemények, üdítők garmadája
jelezte az iskolában, hogy megkezdték télűző farsangi programjukat az iskola alsós kisdiákjai.
A délelőtt folyamán játékos, tréfás feladatok várták a gyerekeket. Többek között különböző magokat kellett szétválogatniuk, bohóc puzzle-t kellett összerakniuk, a mások teremben műanyag kockából kellett tornyot építeni, valamint
lufikkal egyensúlyozni, majd újabb teremben tárgyak tömegbecslésében, hurokkötésben és nyomfelismerésben kellett jeleskedniük a kicsiknek, de volt farsangi szemüvegkészítés és ügyességi verseny is, s bizony volt értelme az
igyekvésnek, hiszen tombolajegy járt a helyes és jó megoldásokért, s persze a szerencséseknek az ajándék.
A pedagógusok forgószínpad szerűen megszervezett délelőttjén persze bőven maradt idő a terített asztal rendszeres
felkeresésére is, így nem csoda, hogy dél körül már félig üres
tálcák jelezték, farsangi buli van.
Mint azt megtudtuk, a szülők hozzájárulásának és áldozatvállalásának köszönhették a gyerekek a sok finomságot, de
az intézmény volt pedagógusai és a volt diákok szülei is támogatták az esemény, melyért a tantestület ezúton is köszönetét fejezi ki.

Február hónapban nemcsak a medve töpreng a kibújás
vagy bebújás kérdéséről, hanem a szülők is arról, hogy
gyermeke megérett az iskolára, vagy maradjon az óvodában.
Ki dönt erről a kérdésről? - Többek között ezekről a fontos kérdésekről tartott bővebb tájékoztatót február 18-án
az óvodában Bárány Lászlóné, az oroszlányi Nevelési Tanácsadó vezetője az érdeklődő szülők számára.

Rekord hiány a
költségvetésben
Míg két éve 24 millió forintos, tavaly 19
milliós, addig idén 34 milliós hiánnyal
számol a község elfogadott költségvetése, ami azért nem ilyen veszélyes, mert
az elmúlt években is biztonsággal működtek Kömlőd intézményei.
A 120 milliós büdzsé bevételi oldalán a
legnagyobb tétel az államtól érkező működési támogatás 26,7 milliója, a 8,3
millió forintos községüzemeltetési támogatás, míg a gyermekétkeztetésre 2
milliót, szociális támogatásra 3,2 milliót, a védőnői szolgáltatásra 2,2 milliót
biztosít a központi költségvetés, de például az utak karbantartására csak alig

Fő feladatunk és céljaink változatlanok: Kömlőd közrendjének és közbiztonságának biztosítása, a bűn megelőzése – kezdte beszámolóját
Bognár Lajos, a község Polgárőr Egyesületének elnöke a közösség évértékelő, évadnyitó ülésén.
Az önkéntesek mellett az ünnepi ülésen Kiss Ferenc polgármester mellett ott volt Madari Csaba oroszlányi rendőrkapitány, Gánics József a
megyei szövetség titkára és Sirmer Zoltán körzeti megbízott is, akivel
– mint elhangzott – rendkívül jó kapcsolatot és együttműködést alakítottak ki a kömlődi polgárőrök.
A jelenleg tizenhat tagot számláló csapat tagjai az elmúlt évben több
mint másfél ezer óra szolgálati időt teljesítettek. Ebből 952 óra volt a
közterületi járőrszolgálat, 200 a bűnmegelőzési, de a község rendezvényeinek biztosításából is kivették a részüket 232 órával.
2012-ben sikeres pályázataiknak köszönhetően meg tudták vásárolni
azt a kamerás rendszámfelismerő rendszert, melynek segítségével már
eredményesen azonosítottak több körözött gépjárművet, s egy GPS
helymeghatározó is segíti feladatellátásukat.
Madari Csaba, az oroszlányi kapitányság parancsnoka elismerően
szólt a huszonkét évvel ezelőtt alapított kollektíva teljesítményéről,
felhívva arra a figyelmet, hogy viszonylagos nyugodt időszakot követően, újra elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények a településen. Ennek a sorozatnak a felderítéséhez és megfékezéséhez kérte a
polgárőrök segítségét.
Gánics József, a megyei szövetség titkára szintén jónak értékelte megyei összehasonlításban is a csoport tevékenységét, külön megköszönve a tavalyi, megyei polgárőr találkozó sikeres megrendezéséhez
nyújtott segítséget, aminek Oroszlány adott otthont.
Kiss Ferenc polgármester – maga is polgárőr – beszédében a rendőrséggel ápolt jó kapcsolatra, az együttműködés fontosságára, valamint a
helyi lakosság hiteles tájékoztatásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Mint hangsúlyozta: Téves az a hiedelem, hogy a polgárőrök fizetést, vagy bármi juttatást kapnak azért, mert ellátják szolgálatukat.
Amikor megszaporodik valamilyen bűncselekmény típus, mint most,
a vagyon elleniek, akkor a lakosság rögtön a polgárőrök felelősségét
firtatja, miért nem találják az elkövetőt, miért nem védik meg értékeiket?
- Mi mindent megteszünk a község biztonsága érdekében. Saját autóinkkal, szabadidőnket feláldozva, minden ellenszolgáltatás nélkül végezzük munkánkat, de mi nem vagyunk hivatalos bűnüldöző szervezet, jogosítványaink nem sokkal haladják meg az itt lakók
lehetőségeit, akik közül várjuk mindazokat, akik úgy érzik, tettekkel
is hozzá szeretnének járulni Kömlőd közbiztonságához – mondta a
polgármester.

több mint félmillió áll rendelkezésre
2013-ra.
Saját bevételként a gépjárműadó 30
%-os helyben maradó részeként 1,8 milliót, kommunális bevételként 1,8 milliót, míg iparűzési adóbevételként 12
milliót tervezett az önkormányzat.
A kiadási oldalt a gyermekétkeztetés
uralja, amire 21 milliót kellene költenie
az önkormányzatnak. Ez a hatalmas
összeg abból a törvényi kötelezettségből
adódik, amely szerint a közigazgatási
határon belül működő oktatási-nevelési
intézmények étkeztetése az önkormányzat kötelezően ellátandó feladata, tehát
az egyébként állami fenntartású, sérült
fiatalokat ellátó intézmény étkeztetését
is a költségvetésből kellene állni. Ez
azonban szembeállítva az állami támogatással olyan nagy összeg, aminek fi-

nanszírozása és átvétele lehetetlen feladat. Kiss Ferenc polgármester ez ügyben
tárgyalást kezdeményezett a megyei intézményellátó központtal és a kormányhivatallal.
A kiadási oldalon szerepel még többek
között a hivatal működésére tervezett
20,7 millió forint, a községgazdálkodásra fordítandó 17,1 millió és az önkormányzati működésre szánt 13,4 millió.
11 millió forintos alapot képez a pályázati önerő két fontos beruházásra: 7
millióval szállna be a község a művelődési ház-könyvtár-iskola nyílászáróinak cseréjébe és az épület szigetelésébe
– megfelelő pályázati lehetőség esetén –,
valamint 4 millióval a községháza födém és tetőcseréjébe, valamint energetikai korszerűsítésébe.

