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Megkérdeztük a polgármestert

A Teleház ügyfél elégedettségi felmérésének eredményei

Az adósságelrendezési eljárásra való tekintettel jár-e
valamilyen különleges támogatás Ópályinak?

2009. január és május között reprezentatív felmérést végeztünk a
Teleházban.
A kérdések az alábbiak voltak:
1. Milyen gyakran látogatja ön a teleházat?
A válaszadók 25 %-a évente egy alkalommal látogatja.
A válaszadók 25 %-a havonta látogatja.
A válaszadók 37 %-a hetente látogatja.
A válaszadók 13 %-a naponta látogatja.
2. Elégedett-e a szolgáltatásokkal?
Erre a kérdésre a válasz 100 % igen volt.
3. Elégedett-e a dolgozók szaktudásával?
Erre a kérdésre a válasz szintén 100 % igen volt.
Vagyis soha nem ment el úgy az ügyfél a teleházból, hogy nem
kapott valamilyen segítséget!
Nem volt olyan témakör, amiben nem tudtunk segíteni.
4. Szeretné-e, ha más szolgáltatások is lennének a Teleházban?
Erre a kérdésre 33 % igen válasz érkezett, és az ügyfelek egy része
hirdetőtábla használatára, hirdetések megjelenítési lehetőségére
tett javaslatot.
Ennek a javaslatnak nagyon örülünk, és kérjük a lakosságot,
hogy amennyiben eladni venni szeretne, vagy valamilyen
hirdetni valója van, jutassa el a Teleházba.
A Teleház dolgozói a hirdetés szövegének megfogalmazásában is
segítenek. Erdélyi Ilona - Teleház gazdaasszony

Mióta polgármester vagyok, ez volt a kérdés. Nem találkoztam
olyannal, hogy felajánlottak volna valami támogatást Ópályinak.
Minden eddigi támogatásért menni kellett, lobbizni kellett! Nem
volt ez másként tavaly novemberben a csődeljárás
megindításakor. Személyesen kerestem meg Gyenesei István,
akkori önkormányzati minisztert, támogatást kérve. 15 millió Ft
támogatást kaptunk, amiből 10 millió forintot május végéig
vissza kellett volna fizetni. Emiatt, meg már az új önkormányzati
miniszter Varga Zoltánt kerestem meg, kapcsolataimon
keresztül. Kérésem meghallgatásra került ezúttal is és megjött a
miniszteri levél, miszerint a 10 millió forintot nem kell
visszafizetni. A válság költségvetésben szereplő forráshiány
ezzel a 10 millió Ft támogatással, 22 millióra csökkent.
Önhikis támogatást nem kaphat önkormányzatunk, mert nincs
működési forráshiányunk, a fejlesztési célú bevételeket, sem
fordíthatjuk fejlesztésre a csődeljárás miatt. Még ha járna, sem
kaphatnánk, mert a képviselő-testület nem fogadta el a 2008-as
évi költségvetési beszámolót.
Mi lesz a szemétszállítással július 15-e után?
Július 15-ével be kell zárni a mátészalkai szeméttelepet. A Bio
Pannónia Kft. A Bio Pannónia szemétszállító cég konzorciumot
alapított a Nyír Flop Kft-vel, aki a szakolyi, demecseri és az
ibrányi szeméttelepet üzemelteti. A szemét befogadási díja
ezeken a telepeken 4400 Ft/m. Az ópályi szemetet Szakolyba
fogják szállítani. A távolság növekedése miatt a szemétszállítási
díj is emelkedni fog. Erről a képviselő testületnek kell majd
dönteni. A nagyecsedi hulladék feldolgozó 2010. január 10-ével
várhatóan megnyílik, azt követően oda történik, majd a szállítás.
Hogyan került Leblancz Győző és Tóth Éva operett énekesek
Ópályiba az Aratófesztiválra?
Még Gyenesei István miniszter Úr kötött a művész párossal
szerződést arra, hogy a települések rendezvényein
kedvezményesen fellépjenek. Fellépti díj így is 100.000 Ft volt.
Ennek egy részét Molnár Elek küldte haza Amerikából, mivel a
művész pár amerikai útjukon nála szokott megszállni.

Az aratófesztivál támogatói:
● Önkormányzati Minisztérium
● Szalka-Víz Kft.
● Bio Pannónia Kft.
● Kovács Bertalan Rétköz Kft.
● Uzonyi István
● Vánczku Lajos
● Papp Zoltán
● Papp Kálmán
● Bazula Gyögy
● Németh Sándor - Szat. Rep. Kft.
● Elit Mag Kft. Martonvásár
● Farkas Ferenc
● Két-Kalmár Kft. Orbán István
● Finta András
● Orosi Sándor - Ilona Major Kft.
● Magyar Nemzet
● Molnár Elek Amerikából
● Erdélyi Nyomda Ópályi
● Varga Árpád - Gazdabolt Ópályi

ÓPÁLYI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / 2009. (VI.24)
rendelete a 2009. évi víz és csatornadíjak megállapításáról
Ópályi Község Képviselő-testülete az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7.§ (1)-(2) és 11. § (1) bekezdése
alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.) Ivóvíz díja:
- Ópályi lakos és önkormányzati intézmények: 181 Ft/m3+ÁFA
- Ópályi közület: 202 Ft/m3 + ÁFA
2.) Szennyvízelvezetési és tisztítási díj:
- Ópályi lakos és önkormányzati intézmények: 172 Ft/m3+ÁFA
- Ópályi közület: 224 Ft/m3+ÁFA
3.) A kéttényezős ivóvízdíj részét képező alapdíj mértékét
Ivóvíz szolgáltatás igénybevétele esetén:
13 mm Ø vízmérőnél 225.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél 338.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél 675.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél 2.025.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél 7.425.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél 11.250.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél 18.225.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
Szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevétele esetén:
13 mm Ø vízmérőnél 225.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
20 mm Ø vízmérőnél 338.- Ft/foasztó/hó + ÁFA
25 mm Ø vízmérőnél 675.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
50 mm Ø vízmérőnél 2.025.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
80 mm Ø vízmérőnél 7.425.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
100 mm Ø vízmérőnél 11.250.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
150 mm Ø vízmérőnél 18.225.- Ft/fogyasztó/hó + ÁFA
Szolgáltató által beszállított szennyvíz fogadási és kezelési díja:
255 Ft/m3+ÁFA
Mátészalkáról és Ópályiból egyéb beszállítók által beszállított
szennyvíz fogadási és kezelési díja: 400 Ft/m3+ÁFA, egyéb
beszállított szennyvíz fogadási és kezelési díja: 400 Ft/m3+ÁFA
(1) A rendelet 2009. július 01-én lép hatályba. Kihirdetéséről a
körjegyző a hivatal hirdetőtábláján 8 napig történő
kifüggesztéssel gondoskodik.
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 2008. évi víz
és csatorna díjak meghatározásáról szóló 7/2008. (VII.23) rendelet.
Erdélyi Miklós
polgármester

Dr. Csoba Beáta
körjegyző
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1. Húzza a cigánybanda
2. Kin Pityu polgárőr és lengyel barátai
3. Kárpáti Tibor képviselő úr és a Boldog családokért egyesület
4.-5. Balogh Miklós zápor után és Az Ópályiak Baráti Köre
Lovasszakosztályának lovas bemutatója

6. A Szat. Rep. Kft. aratócsapata
7. A Boldog családokért Egyesület aratócsapata
8. Aratási utáni vendéglátás lengyel módra
9. Rácz Mihályné kenyeret dagaszt
10. Aratópálinkázás
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