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Polgármester úr februári
beszámolójának részlete a
közmeghallgatáson
Településünkön több éves hagyomány, hogy a képviselő testület
minden év februárjában számol be
az elmúlt év eredményeiről és a következő év lehetőségeiről, terveiről.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A település költségvetése 429 millió
forint. E számunkra hatalmas szám
senkit ne tévesszen meg, hisz ebbe
az összegbe van beépítve a szennyvíz csatornázás költsége is. Az idei
évben a csatornázás és az azt
követő helyreállítási munkákon kívül
nagyobb beruházást nem tervezünk.
Csupán az állagmegóvást és a
kisebb javításokat szeretnénk elvégeztetni. Gondolok itt a Kultúrotthon ereszcsatorna cseréjére az
északi falon, az iskola lapos tetős
épületének szigetelésére, ajtókat
kellene készíttetni a tűzoltó szertárra
és a falugondnoki autó garázsára. Itt
tetőjavítási munkák is lennének.
Nem tudom, hogy a közmunka
programban ezekből mi valósítható
meg, hisz az új eljárás szerint nem
én határozom meg a foglalkoztatottak személyét. Ebből adódón a korábbi éveknek megfelelően parkosított és karbantartott közterületek
állapotáért sem tudok garanciát
vállalni.
Folytatva a számokat fel kívánom
sorolni az elmúlt évek támogatásait,
melyekből a településünk gazdálkodhatott.
2009.évben
51 millió forint
2010.évben
44,5 millió forint
2011.évben
37 millió forint
Mit kiderül, tavalyelőtt még 14 millió
forinttal kaptunk több állami támogatást, mint idén. Természetesen az

ellátandó feladat nem lett kevesebb
és mint tudjuk, olcsóbb sem. Nem
véletlen tehát, hogy a költségvetésünkbe az idei évben 12 millió forintos hitelt voltunk kénytelenek beépíteni. Ezért is vannak a megszorító, spórolásra tett intézkedések.
A hírekből hallani, hogy az önkormányzatokat segíteni fogják, de eddig nem ezt tapasztaljuk. Mindenen
próbálunk megtakarítani, így az idei
évben a rendezvényeink is szolidabbak lesznek.
Továbbra is felelős, meggondolt
gazdálkodást kívánok folytatni, hisz
segítségre csak így számíthatunk.
Példának említeném az év végén
kapott 1 millió forint támogatást,
melyet pályázati úton nyertünk el. A
megyéből csak 6 település kapott,
melyben Köveskál is benne volt, pedig valószínűsítem, hogy sokan
megragadták ezt a lehetőséget.
Hölgyeim és Uraim!
Megragadva az alkalmat szeretném
mindenkinek megköszönni az elmúlt
évben az önzetlen segítségét hovatartozás nélkül.
Köszönöm türelmüket, köszönöm,
hogy meghallgattak.
Sebestyén Zoltán
polgármester

Tisztelt Olvasó!
A Központi Statisztikai Hivatal 2011.
október 1-31 között népszámlálást
tart. Első ízben nyílik mód a kérdőívek elektronikus kitöltésére, amire
október 1-től október 16-ig lesz lehetőség. A gyűjtött adatok a központi és helyi közigazgatás, a társadalmi folyamatok iránt érdeklődő,
azokat kutató és elemző intézményeknek, szervezeteknek, szakembereknek friss, aktuális adatokat
biztosítanak. Az adatok az ország, a
régiók, a megyék, a települések tár-

sadalmának és a népesség lakáshelyzetének részletes elemzését teszik lehetővé.
Magyarországon mai értelemben
vett népszámlálást 1869 óta tartanak, általában tízévenként. Így a
2011. évi a 15. lesz a magyar népszámlálások sorában. Az adatfelvétel
a teljes magyarországi lakásállományra és a népesség egészére kiterjed.
A 2011. évi népszámlálásra az Országgyűlés által elfogadott 2009. évi
CXXXIX. törvény alapján kerül sor.
A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a
lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki:
a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési időpont,
lakóhely, családi állapot, családi állás, élveszületett gyermekek adatai,
iskolába járás, iskolai végzettség,
gazdasági aktivitás, foglalkozás,
munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő
napi közlekedés és utazás, egészségi
állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv,
nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme;
b) a lakásokra vonatkozóan: a lakás
címe, rendeltetése (típusa), tulajdoni
jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága,
felszereltsége, építési éve, falazata,
a környezet lakóövezeti jellege;
c) az intézetekre vonatkozóan: az
intézet címe, rendeltetése, tulajdoni
jellege, dolgozói létszáma, férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek
száma, kommunális ellátottsága, az
étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve,
utolsó felújításának éve, falazata,
felszereltsége, helyiségeinek típusa

és száma, az üzemeltetés időszaka;
az intézet fenntartójának gazdálkodási formája, az intézet környezetének lakóövezeti jellege.
A népszámlálás során a személy
családi és utónevét a népszámlálási
kérdőívre felvenni nem szabad. Az
adatszolgáltatás
ezen
adatokra
nézve kötelező.
Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
Friss, aktuális információkat a népszámlálás
előkészítéséről,
majd
végrehajtásáról és eredményeiről a
Központi
Statisztikai
Hivatal
www.nepszamlalas2011.hu
címén
kaphat.
Nagy Anikó
körjegyző

Tájékoztató
a Káli-medence településeinek (Köveskál,
Balatonhenye, Monoszló, Szentbékkálla,
Mindszentkálla) szennyvízcsatornázása,
szennyvíztisztító-telep építése beruházásának
jelenlegi állásáról
Projekt alapadatok
„Köveskál, Monoszló,
„Szentbékkálla,
Balatonhenye
Mindszentkálla
községek
községek
szennyvízelvezetés és
szennyvízelvezetése
–kezelés fejlesztése”
és -kezelés
fejlesztése”
Kedvezményezett:
Kedvezményezett:
Köveskál és Térsége
Szentbékkálla és
Szennyvíz Társulás
Mindszentkálla
Címe: 8274 Köveskál, Fı
Szennyvíz Társulás
utca 10.
Címe: 8281
Szentbékkálla, Kossuth
u. 11.
Elnyert támogatás
Elnyert támogatás
összege: 376 080 000 Ft
összege: 264 198 900 Ft
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Köveskál

Monoszló

Balatonhenye

Mindszentkálla

Szentbékkálla

Gravitációs gerinc/
győjtıvezeték
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81 %

69 %

56 %

59 %

59 %

Házi bekötı
csatornák
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86 %

87 %

50 %

60 %

57 %

A csatornaépítési kivitelezési
munka állása településenként
(2011. május 25.):
Az utak, közterületek ideiglenes
helyreállítása a csıfektetést követıen
kellı
gyorsasággal
megtörtént, s ezzel is minimálisra csökkentve a baleseti veszélyeket. A közlekedés biztonságának további javítása érdekében egyes helyeken tartósan
30km/óra
sebességkorlátozást
vezettünk be a Közlekedési Hatóság, illetve útkezelı közremőködésével.

remőködık részérıl bejelentésre
került, hogy – mőszaki szükségességbıl – kisebb módosítások
történtek.
A kivitelezési munka elırehaladtával ésszerőbb mőszaki megoldás megvalósítása is lehetségessé vált, ezek azonban már
engedélymódosítást
igénylık,
ezért ezen területekre vonatkozóan létesítési engedély módosítási kérelem benyújtására került sor: Monoszlón MO-3 jelő
átemelı elhagyása és a helyi
vízfolyás mentén történı gravi-

A települések belterületén természetesen nem csak a gravitációs győjtı- és házi bekötı vezetékek építését, hanem a velük
azonos nyomvonalon tervezett
szennyvíz-nyomóvezetékek
fektetését is végezték.
Az elmúlt év novemberében és e
hónap elsı napjaiban (a támogatási pályázatot elbíráló) Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség helyszíni ellenırzést végzett a településeken. Megállapítása szerint a kivitelezés a vonatkozó elıírásoknak, támogatási szerzıdésnek
megfelelıen történik. A beruházó önkormányzatok és köz-

tációs kivezetés; szolgalmi jog
bejegyzés területi igényeinek
csökkentése érdekében Mindszentkálla,
Szentbékkálla
és
Monoszló községeknél a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. megyei vezetésével sikerült megállapodni
összességében mintegy 600 m
szakaszon a közút padkájában
történı vezetéképítésre.
A
szennyvízátemelık
építési
munkája
befejezıdött,
Balatonhenye BH-1 jelő, illetve
Köveskálon a szennyvíztisztító
telepnél létesülı K-1 jelő kivételével. Ez utóbbi a szennyvíztisztító-telep kerítésén belül helyezkedik el, célszerő ezzel

Kivitelezık:
Horváth-Ép Közmő-, Út- és Mélyépítı Kft.
8360 Keszthely, Sömögyei út 1. • 06 83 316 666
Felelıs mőszaki vezetı: Simon Tamás
Colas-Alterra Zrt.
1103 Budapest, Sibrik M. út 30.• 06 1 883 1427
Megbízottja: Sebestény Tamás
Mérnök:
VeszprémBer Zrt.
8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A • 06 88 423 888
Mőszaki ellenır: Ádám László, Lasancz Tamás
Tervezõ:
BESZT Kft. Beruházó, Szolgáltató, Tervezı Vállalkozás
8200 Veszprém, Stadion köz 5. • 06 88 578 910
Tervezõ: Gáspár Géza

A munkaterület átvételét (2010.
július-augusztus) követıen a
községekben a kivitelezés során
mind a lakossággal, mind az önkormányzatokkal megfelelı kapcsolat alakult ki, s ennek tudható be, hogy szinte panaszok,
viták nélkül történhetett ezidáig
a
legnagyobb
földmunkával,
költséggel járó közmőépítési
munka.

Köveskáli Hírmondó
megvárni a gépi földmunkát és
szállítási igényt jelentı szerkezetépítési munkák befejezését.
Végzik a szennyvíz-átemelık és
szennyvíztisztító villamos energia ellátásának kiépítését, a
szennyvíztisztító-telep építését,
melyhez fakitermelés engedélyezése és elvégzése volt szükséges.
A Köveskálon létesülı szennyvíztisztító-telep építésének elıkészítési idıszaka a vártnál több
idıt vett igénybe. A kivitelezı
Colas-Alterra Zrt. feladata volt a
kiviteli tervdokumentáció készítése, melynek jóváhagyása nélkül nem kezdhette meg a
munka végzését. Az engedélyezés óta eltelt idıszak miatt a
jelenleg
ismert,
korszerőbb
megoldások alkalmazását kértük
Beruházóként.
A tisztító-telep területén az
ıszi/téli idıszakban a nagy
mennyiségő csapadék, illetve
talajvíz miatt Kivitelezı az alapozási és szerkezetépítési munkavégzést kockázatosnak tartotta, így ennek ismeretében
jött létre a szerzıdésmódosítás,
melyben a befejezési határidı
változtatásra került, 3 hónappal
késıbbi (2011. november 2.)
idıpontra. A kivitelezés jelenlegi
készültségi foka 36%-os.
A szennyvíztisztító-telepre várhatóan fenti idıpontig nem lehet
az ingatlanok szennyvizeit vezetni, a végleges rákötésre való
felkészülés célszerő a lakosság
részérıl. A szennyvízcsatorna
hálózatra történı rákötés, csatlakozás lehetıségének idıpontjáról rendszeres tájékoztatást
adunk, hogy megfelelı szennyvíz-mennyiség álljon rendelkezésre a tisztító-telep mőködésének beindításához, a próbaüzem
elvégzéséhez.
A szennyvízcsatorna-hálózatok
építését végzı Horváth-Ép Kft.vel az elmúlt napokban 2011.
szeptember
30.-i
befejezést
meghatározó szerzıdésmódosítás is ennek szem elıtt tartásával jött létre. Így a csatornaépítés ütemét Kivitelezı eszerint
módosíthatja.
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Az aktualizált építési ütemterv a
www.csatornainfo.hu honlapon
megtekinthetı, melyen a késıbbiekben is megjelennek a szükséges tájékoztatások.
Fenti tájékoztatással egyidejőleg
is kérjük a Tisztelt Lakosság
ezidáig is tapasztalható, együttmőködı készségét, megértését
a szennyvízcsatorna-beruházás
megvalósításának további idıszakára is.
2011. június 5.
Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás és
Szentbékkálla és Mindszentkálla Szennyvíz
Társulás
vezetése
megbízásából
a
tájékoztatási feladatok ellátásával megbízott
BESZT Kft. Beruházó, Szolgáltató, Tervezı
Vállalkozás (Veszprém, Stadion köz 5.)

Alpolgármester választás
Köveskál Község Helyi Választási Bizottságának elnöke a megüresedett
képviselői hely betöltésére a kislistán
következő képviselőnek Katona Péternek átadta a megbízólevelet. Katona Péter a 2011. február 24-én
tartott közmeghallgatáson a képviselő-testület előtt letette az esküt.
Illés Pál lemondásával nemcsak a
képviselői hely, hanem az alpolgármesteri tisztség is megüresedett.
Köveskál Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a közmeghallgatás után zárt ülést tartott, és

3. oldal
Katona Péter személyében megválasztotta az új alpolgármestert.
Nagy Anikó
helyi Választási Iroda vezetője

Kulturális, közösségi hírek
Farsang
A báli időszak a farsanggal vette
kezdetét. A jó hangulatú rendezvényen igazán népes volt a jelmezesek
felhozatala, akik közül a zsűri választhatta ki a nyertes párt Sárközi
Ramóna és Lampérth Lóránt személyében.

4. oldal
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Március 15-i ünnepség

Nemzeti ünnepünkről és a szabadságharc köveskáli résztvevőiről szóló
megemlékezés az idei évben is két
helyszínen zajlott.
A kultúrház előtti téren a polgármester úr ünnepi beszédét követően, Molnár Csaba lelkész úr által
felkészített általános iskolás gyermekeink adták elő ünnepi műsorukat.

Hegyközségünk ez évi
rendezvényei

A zsűri felkészült (Fotó: G.Cseh)

A hagyományos Vince napi rendezvényünk ez alkalommal is nagy sikerrel és telt házzal zajlott. Vendégeink tetszését a gazdák által felkí-

A koszorúzás után a református
templomban, lelkész úr megemlékező szavaival, versekkel és koszorúzással folytatódott az ünnepség,
melyet tovább színesített, hogy a
közös egyházi énekeinket, Bárány
Gyula és fia Balázs zenés kíséretével
énekelhették mindkét felekezet tagjai.
Györffy Szabolcs

Köveskáli Hírmondó
nált 2010. évi borok, nemkülönben a
hozzá feltálalt pörkölt is elnyerte.
Idén sem maradhatott el Vendli
Péter és Szántó Tibor által a Káli–
medencéről
ezévben
készített
„Kőfilm” c. filmjének levetítése. A
borünnep Boros Gábor harmónika
játékának köszönhetően ezúttal is jó
hangulatban ért véget.
Április 2-án Köveskál adott otthont a
Káli-medence hegyközség településein ez évben termett borok versenyének. A rangos zsűri 80 tételt bírált el és 18 aranyérmet osztott ki. A
versenyről a borboy.hu Internet címen részletesebb cikk is megjelent.
Nem maradhatott el a hagyományos
Húsvét hétfői kirándulás sem, mely
Márkus Károly pincéjénél szíves
vendéglátással és szalonnasütéssel
zárult.
Május 7-én az országház meglátogatásával vette kezdetét a szokásos

hegyközségi kirándulás. Itt Jakab
István az országgyűlés alelnöke fogadta a Köveskálról érkezett vendégeket. A belülről is impozáns épületet idegenvezető segítségével jártuk

Köveskáli Hírmondó
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körbe. Ezután a budafoki pincerendszerbe látogattunk, ahol pezsgők kóstolása mellett a pezsgőkészítés fortélyaival is megismerkedhettünk. Végül délután az etyeki
Hernyák birtokra látogattunk el,
körbejártuk a gazdaságot és
megkóstoltuk vendéglátóink nagy
gonddal termelt borait.
Reméljük, hogy soron következő
rendezvényünk, a Pünkösdi bortúra
is minél több látogatót vonz majd a
köveskáli hegyre.
Györffy Szabolcs

Nőnap

Csekő László, Pálffy Anrás, Bolla

Róbert és Lampérth Lóránt előadásában. A zenés előadások sorában a
„Most élsz” című dalt Molnár Csaba
tiszteletes Úr adta elő, majd
Besenyő Anti bácsi köveskáli megszemélyesítőjeként Pálffy András
aratott nagy sikert. Ezután Irigy
hónaljmirigy produkció következett
Lampérth Lóránt, Sárközi Károly,
Meleg
Tibi
és
Solt
Kristóf
személyében. Ugyancsak közönségsikert aratott a Pálffy Csaba által
betanított apáca-show előadása is.
Férfinap
A férfinapon szintén a korábbi mű-

A férfiak ez évben is hosszasan készültek a nőnap megünneplésére. A
műsorvezetést ez alkalommal is a jól
bevált páros, Pálffy Gyula és Bárány
Gyula vállalta. Sebestyén Zoltán polgármester köszöntője és Tímár Géza
versmondása után, az első műsorszám a Bárány Gyula által előadott
Babi néni című népmese volt. Ezután
a 12 kőmíves című darabot Pálffy
András, Fenyő Attila, és Kiss Ferenc
adta elő. A műsorszámok közül a
Fenyő Attila által betanított Zorba
tánc vívott ki közönségsikert. Ezután
egy Gálvölgyi jelenet következett

sorvezetők Kati és Anikó óvónénik
vállalták a műsorvezetést. Az első
bohózatot Szabó Betti és Csekő Kati
mutatta be. A második, zenés műsorszám az apácashow analógiájára
induló „Nem vagyok én apáca című”
dal volt, melyet Györffyné Jahnke
Gizella adott elő. Majd következett
Michael Jackson Thriller című számának köveskáli adaptációja. Ezután
Szexuális felvilágosítás című bohózat
került bemutatásra, melyet Sárközi
Andrea és Györffyné Jahnke Gizella
adott elő. A zenés produkciók sorá-
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ban a Shakira Waka-waka című dalára előadott tánc nagy sikert aratott. Ezután Takács Szilvia és Csekő
Lászlóné Margit által előadott,
„Tombor Bözse” című bohózat került
színpadra. Ezt követően a „Doktor
Úr” című produkcióban frappáns
prózai jelenet után Szabó Betti
énekelte a Piás nővérek népszerű
dalát. Utolsó műsorszámként a
köveskáli lányok és asszonyok hastáncát kitörő lelkesedéssel fogadta a
férfiközönség.
Ereszcsatorna javítás a
kultúrházon
A kultúrház északi ereszcsatornájának megújítása is megvalósult a
közadakozásnak és az önkéntes
munkának köszönhetően. Köszönet
érte az adakozóknak és a munkát
végzőknek!
Orvosi rendelő avatása

Pünkösdi bortúra

Mint arról a Veszprém Megyei Napló
is tudósított, 2011. május 27 - én
került sor Köveskálon a megújult orvosi rendelő ünnepélyes átadására.
A nyitóbeszédben is elhangzott,
nagy beruházás ez a falu életében,
hiszen a 22 millió Ft-os beruházás,
19 millió Ft támogatással valósult
meg és további 1 millió Ft-os
eszközbeszerzésre is sor került.
Remélhetőleg a fejlesztés által tovább javul majd a helyi betegellátás
színvonala.

Gazdag programkínálattal, megújult
szervezéssel idén is megrendezésre
került a Pünkösdi bortúra Köveskálon.
A megnyitó ünnepség Szántó Tibor és
Vendli Péter Gazdák-Pincék című fotó
kiállításával és a bormúzeum megnyitásával egészült ki.
Az érdeklődők, akiket szállító járművek vittek a kóstolási helyszínekre,
mindkét napon 4-4 pince borait ízlelhették meg.
A rendezvény komoly előrelépést jelent a vidék borainak megismertetése
és a borturizmus fellendítése szempontjából.

Fotó: Vendli Péter
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