Válaszok a
„ Meddig bírja még a falu? „
falragaszra

Szerda és csütörtök reggelre a faluban megjelent egy falragasz, mely 6 kérdést tesz fel
névtelenül a község vezetői felé.
Tekintettel arra, hogy a kérdések nincsenek névvel és címmel ellátva, így a választ is csak
olyan módon tudjuk megadni, ahogyan az felénk érkezett, falragasz formájában.
A kérdések és a válaszok:
Mikor lesz a falunak állandó orvosa?
Válasz: Amint az álláspályázatra orvos jelentkezik. Ez idáig egyetlen pályázat sem érkezett.
Tekintettel arra, hogy a környező településeken is egyre több orvosi körzet üresedik meg,
örülünk, hogy helyettesítéssel meg tudjuk oldani az egészségügyi alapellátást.
Van-e lehetőség a településőrség felállítására, vagy egyéb intézkedésre a lakók
biztonságérzetének érdekében?
Válasz: Korábban működött településőrség településünkön, akkor annak anyagi fedezetét
pályázatból biztosítani tudtuk. A településőrség létrehozása miatt nagyon sok kritikát kaptunk.
Jelenleg kormányzati szinten nem biztosítanak anyagi lehetőséget településőrség
működtetésére.
Nagyon örülnénk, ha községünkben jól működő polgárőrség lenne. Az önkormányzat e
szervezet működését évek óta anyagilag támogatja. Arra azonban, hogy ingyen, szabadidejét
áldozva polgárőrként tevékenykedjen, senkit nem lehet kötelezni. Más településeken a
lakosság utcánként, lakóközösségenként fog össze lakókörnyezetük védelme érdekében.
Községünkben ilyen összefogás nem tapasztalható. A rendőri jelenlét növelését minden
lehetséges fórumon kezdeményezzük, eddig sajnos nem sok sikerrel.
Szeretné-e a lakosság a település összképének rendbetételét, akár közös összefogással?
Válasz: Azt nem tudjuk, hogy a lakosság szeretné-e, néhány civil szervezet – KÚT,
Vöröskereszt, nyugdíjas klubok – és az önkormányzat nagyon szeretné. Ezért is
kezdeményeztek virágosítást, fásítást. Amit az önkéntesek elültettek, azt másnapra garázda
emberek kiszedték, letörték, a virágládát szétverték, a kiültetett palántákat ellopták.
Jelenleg is van egy felhívás a KÚT részéről a fásításra, virágosításra lakóközösségek részére,
de erre még egyetlen nevezés sem érkezett.
Mikor kerül méltó helyre Izsó Miklós szobra?

Válasz: Pályázaton közel 10 millió Ft-ot nyertünk a „szoborkert” felújítására. A felújítás
során méltó helyre kerül Izsó Miklós szobra, az Emlékház szomszédságában. A felújítási
munkákra akkor kerülhet sor, amikor rendelkezik önkormányzatunk a kb. 2,5 millió Ft-os
önrésszel.
Mennyire volt szükséges az akadálymentesítés az Unió által támogatott területeken, és
van-e kihasználtsága?
Válasz: Az egészségügyi intézmények nem kaphatnak működési engedélyt ha az intézmény
akadálymentesítése nincs megoldva. Tehát az akadálymentesítés kötelező volt az
egészségügyi és a közintézményekben, különben be kellett volna zárni azokat.
Kihasználtsága: bízunk abban, hogy településünk lakóinak egészségi állapota nem romlik
tovább. Jelenleg orvosi szakvélemény alapján 70 fő mozgáskorlátozottat tartunk nyilván, de
ennél sokkal többen vallják magukat mozgáskorlátozottnak, és kérik a támogatást. Jelenleg
45 fő részesül hivatalunktól szakorvosi vélemény alapján mozgáskorlátozotti támogatásban.
Hány fő helyi lakost foglalkoztat az új beruházást végző vállalkozó?
Válasz: Tudomásunk szerint 1 főt alkalmaz a vállalkozó. Van azonban egy non-profit
szervezet mely munkát adna a közfoglalkoztatásban résztvevőknek. Minden munkanap igényt
tartana 6-8 fő munkájára. Sajnálatos módon még 1-2 főt sem tudunk biztosítani, ugyanis
senki nem vállalja a komolyabb fizikai megterheléssel járó munkát.
Aki szeretne munkát vállalni az építkezésen, az keresse meg a munkavezetőt. Tudomásunk
szerint még senki nem fordult ilyen igénnyel a vállalkozó felé.
Remélem az adott válasz kielégíti a kérdéseket feltevőt. Ha nem, bármikor bővebb
felvilágosítást kaphat a polgármesteri hivatalban . Szívesen várunk minden ,a köz iránt
érdeklődő állampolgárunkat a testületi üléseken. Ott mindenkinek lehetősége van betekinteni
a községet érintő kérdésekbe, és elmondani véleményét. Ennek időpontjáról a hirdetőkön és a
község honlapján minden esetben tájékoztatjuk a lakosságot. Sajnálatos módon a közel 2000
fős lakosságból egyetlen ember vesz részt rendszeresen üléseinken
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