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Â
Tisztelt Nagylakiak!
Â
Nagylak KÃ¶zsÃ©g Ã–nkormÃ¡nyzata 2009. november 12-Ã©n kÃ¶zmeghallgatÃ¡ssal egybekÃ¶tÃ¶tt falugyÅ±lÃ©st tartott.
A kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼let elmÃºlt egy Ã©vben, a fejlesztÃ©seket illetÅ‘en pedig az elmÃºlt hÃ¡rom Ã©vben vÃ©gzett munkÃ¡jÃ¡rÃ
tartottam beszÃ¡molÃ³t.
Szives tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sukra, a beszÃ¡molÃ³ rÃ¶vidÃ-tett vÃ¡ltozatÃ¡t az alÃ¡bbiakban adjuk kÃ¶zre.
Nagylak KÃ¶zsÃ©g Ã–nkormÃ¡nyzatÃ¡nak az elmÃºlt hÃ¡rom Ã©vben nÃ©gy fÅ‘ terÃ¼leten sikerÃ¼lt jelentÅ‘s vÃ¡ltozÃ¡sokat e
1. kÃ¶zterÃ¼let karbantartÃ¡s,
2. egÃ©szsÃ©gÃ¼gy,
3. szociÃ¡lis gondoskodÃ¡s,
4. tÃ¡jÃ©koztatÃ¡s-rendezvÃ©nyek
Â
KÃ¶zterÃ¼let fenntartÃ¡s:
Â· A temetÅ‘ fenntartÃ¡st sajÃ¡t kÃ©zbe vettÃ¼k
Â· GÃ©pparkunk majdnem teljessÃ© vÃ¡lt (idÃ©n fÅ±kaszÃ¡kat, fÅ±nyÃ-rÃ³kat, Ã¶ntÃ¶zÅ‘berendezÃ©st Ã©s eszkÃ¶zÃ¶ket sze
be)
Â· KÃ¶zmunka foglalkoztatÃ¡s a RÃ•T rendszernek kÃ¶szÃ¶nhetÅ‘en jelentÅ‘s mÃ©rtÃ©kben nÃ¶vekedett (jelenleg 10 fÅ‘
foglalkoztatÃ¡sa megoldott)
Â· KÃ¶zterÃ¼leteinket Ã¡polttÃ¡ tettÃ¼k
Â· SzÃ©pen rendben tartott, rendezett telepÃ¼lÃ©sen Ã©lÃ¼nk
Â
EgÃ©szsÃ©gÃ¼gy:
Â· 2007. februÃ¡rban akadÃ¡lymentesÃ-tett fiÃ³kgyÃ³gyszertÃ¡rat lÃ©tesÃ-tettÃ¼nk
Â· TÃ¡mogatÃ¡sbÃ³l Ã©s a vizitdÃ-jbÃ³l felÃºjÃ-tottuk az orvosi rendelÅ‘t, orvosi eszkÃ¶zÃ¶ket, bÃºtorokat, Ã©s Ã¡rnyÃ©kolÃ³
berendezÃ©st vÃ¡sÃ¡roltunk
Â· IdÃ©n tovÃ¡bbfejlesztettÃ¼k az orvosi mÅ±szerparkot
Â· Minden Ã©vben szÅ±rÅ‘vizsgÃ¡latokat szerveztÃ¼nk (tÃ¼dÅ‘szÅ±rÃ©s, nÅ‘gyÃ³gyÃ¡szati szÅ±rÃ©s)
Â
SzociÃ¡lis gondoskodÃ¡s:
Folyamatosan odafigyeltÃ¼nk a nehÃ©z kÃ¶rÃ¼lmÃ©nyek kÃ¶zÃ¶tt Ã©lÅ‘ embertÃ¡rsainkra
Â· IdÃ©n 124 fÅ‘nek nyÃºjtottunk pÃ©nzbeli segÃ-tsÃ©get, ez a lakossÃ¡g 22,8 %-a,
a tÃ¡mogatÃ¡s mÃ©rtÃ©ke pedig az Ã©ves kÃ¶ltsÃ©gvetÃ©sÃ¼nk 16,8 %-a
Â· Mindenki ebÃ©del programban 2x3200 adag melegÃ©tellel segÃ-tettÃ¼nk 20 gyerekÃ¼nknek
Â· NyÃ¡ri gyermekÃ©tkeztetÃ©s sorÃ¡n 11 gyereket segÃ-tettÃ¼nk az Ã©lelmezÃ©sben
Â· GYEA pÃ¡lyÃ¡zat segÃ-tsÃ©gÃ©vel 3x50 csalÃ¡dnak adtunk Ã©lelmiszer csomagokat,
idÃ©n 2,6 tonnÃ¡t adtunk Ã¡t a nehezebben Ã©lÅ‘k szÃ¡mÃ¡ra
Â· Nem szÃ³rjuk a pÃ©nzt, de ahol gondot lÃ¡tunk, ott termÃ©szetesen segÃ-tÃ¼nk
Â
KommunikÃ¡ciÃ³, RendezvÃ©nyek:
Â· A lakossÃ¡g tÃ¡jÃ©koztatÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben az Ã–nkormÃ¡nyzati HÃ-rlevÃ©l folyamatosan megjelenik
Â· Folyamatosan megrendeztÃ¼k nemzeti Ã¼nnepi megemlÃ©kezÃ©seinket
Â· A mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡zban szÃ³rakoztatÃ³ rendezvÃ©nyek szerveztÃ¼nk (nÃ©ptÃ¡nc Ã©s nÃ©pdal fellÃ©pÃ©sek, szÃ-nhÃ¡
kisebbsÃ©gi nap, egyÃ©b kulturÃ¡lis esemÃ©nyek
Â· FolytatÃ³dott a TÃ©li TrÃ©csparti ismeretterjesztÅ‘ elÅ‘adÃ¡s sorozat
Â
A ciklus elsÅ‘ kÃ©t Ã©vÃ©ben befejezett munkÃ¡krÃ³l:
- 20 Ã©v utÃ¡n megtÃ¶rtÃ©nt a fÅ‘Ãºt padkÃ¡zÃ¡sa, a legkritikusabb csapadÃ©kvÃ-z csatorna medermÃ©lyÃ-tÃ©se, a 43-as tÃ¶
szemÃ©tmentesÃ-tÃ©se
- A gyÃ¡ri Ã¶nkormÃ¡nyzati lakÃ¡soknÃ¡l kÃ©mÃ©nyfelÃºjÃ-tÃ¡sra, lÃ©pcsÅ‘hÃ¡z festÃ©sre, tetÅ‘hibÃ¡k javÃ-tÃ¡sÃ¡ra, Ã©s jÃ¡rd
kerÃ¼lt sor.
- MegtÃ¶rtÃ©nt a rÃ©gi jÃ¡tszÃ³tÃ©ri eszkÃ¶zÃ¶k ÃºjrafestÃ©se.
- MegÃºjultak Nagylak utcabÃºtorai
- LÃ©trejÃ¶tt a TelehÃ¡z Ã©s az eMagyarorszÃ¡g pont, a falu teljes terÃ¼letÃ©re mikrohullÃ¡mÃº internet elÃ©rhetÅ‘sÃ©g Ã©pÃ
Â
Az elmÃºlt egy Ã©vben:
A szerÃ©ny sajÃ¡t forrÃ¡s miatt a pÃ¡lyÃ¡zati lehetÅ‘sÃ©gek kihasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val valÃ³sÃ-tottuk meg a legtÃ¶bb tervÃ¼nket!
Â
http://www.nagylak.hu

TÃ¡mogatÃ³: Joomla!

GenerÃ¡lÃ¡s: 26 April, 2018, 04:51

NÃ©gy pÃ¡lyÃ¡zatunk sajnos nem sikerÃ¼lt:
- 2008-ban a belterÃ¼leti Ãºt felÃºjÃ-tÃ¡sa (Pacsirta utca Ã©szaki Ã¡ga)
- 2009-ben a telepÃ¼lÃ©si jÃ¡tszÃ³tÃ©r,
- Az â€žÃ“riÃ¡sgombolyagâ€• helytÃ¶rtÃ©neti gyÅ±jtemÃ©ny, Ã©s
- Az urnafal Ã©pÃ-tÃ©se
Â
KorÃ¡bbi tervek megvalÃ³sulÃ¡sÃ¡rÃ³l Ã©s annak folytatÃ¡sÃ¡rÃ³l:
- 2007-ben SzennyvÃ-z TanulmÃ¡nytervet kÃ©szÃ-tettÃ¼nkâ†’ MegnyertÃ¼k a szennyvÃ-z tervezÃ©sre az INTERREG
pÃ¡lyÃ¡zatot, amit a romÃ¡n Nadlac sajnos egyoldalÃºan visszautasÃ-tott
- 2008-ban harangtornyot Ã©pÃ-tettÃ¼nkâ†’ 2010-ben megÃ©pÃ¼l a kistemplom
- Az eMagyarorszÃ¡g pontot Ãºjabb pÃ¡lyÃ¡zattal egÃ©szÃ-tettÃ¼k ki, Ã©s ingyenes szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©p hasznÃ¡lÃ³i tanfolyamot
szerveztÃ¼nk, a napokban pedig Ãºjabb gÃ©pbeszerzÃ©sre nyÃºjtottunk be pÃ¡lyÃ¡zatot
- Folyamatos Ã³vodafejlesztÃ©s:
2008-ban padlÃ³burkolÃ¡st, festÃ©st, fÅ±tÃ©skorszerÅ±sÃ-tÃ©st vÃ©geztÃ¼nk Ã©s Ãºj hÃ¡ztartÃ¡si eszkÃ¶zÃ¶ket vÃ¡sÃ¡roltun
2009-ben elvÃ©geztÃ¼k a legszÃ¼ksÃ©gesebb munkÃ¡kat: vizesblokk rÃ©szleges felÃºjÃ-tÃ¡sa, nyÃ-lÃ¡szÃ¡rÃ³ szigetelÃ©s-fe
Ã©pÃ¼let belsÅ‘festÃ©s
- Ugyancsak 2009-ben 1,6 milliÃ³s pÃ¡lyÃ¡zatbÃ³l Ãºj jÃ¡tszÃ³tÃ©r Ã©pÃ¼lt, Ãºj szemlÃ©ltetÅ‘ eszkÃ¶zÃ¶kkel, berendezÃ©si
tÃ¡rgyakkal Ã©s kÃ¶zlekedÃ©si jÃ¡tÃ©kokkal gazdagÃ-tottuk a legkisebbeket.
- ElmÃºlt Ã©v vÃ©gÃ©n sor kerÃ¼lt az utcanÃ©v tÃ¡blÃ¡k felszerelÃ©sÃ©re, Ã©s a tÃ¡jÃ©kozÃ³dÃ¡st elÅ‘segÃ-tÅ‘ informÃ¡ciÃ³
kerÃ¼ltek a falu Ã¶t pontjÃ¡ra
- 2008-ban 12.000 m2-es hÃ¡rs- Ã©s kÅ‘risligetet alakÃ-tottunk ki a falu kÃ¶zepÃ©n
- 52 milliÃ³ Ft-bÃ³l sor kerÃ¼lt Nagylak fÅ‘ÃºtjÃ¡nak teljes felÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡ra
- Sor kerÃ¼lt a PetÅ‘fi Ã©s FelszabadulÃ¡s utcÃ¡t Ã¶sszekÃ¶tÅ‘ jÃ¡rda felÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡ra
Ezzel egyÃ¼tt a RÃ³zsa sor egy szakaszÃ¡nak ÃºtfeltÃ¶ltÃ©sÃ©t is elvÃ©geztÃ¼k
- 2008-ban a MÅ±kÃ¶dÃ©skÃ©ptelen Ã–nkormÃ¡nyzatok egyÃ©b tÃ¡mogatÃ¡sa cÃ-mÅ± pÃ¡lyÃ¡zatunkon 9 milliÃ³ Ft-ot nyertÃ¼
Â
FejlesztÃ©sre idÃ©n hÃ¡rom pÃ¡lyÃ¡zat nÃ©gy cÃ©l megjelÃ¶lÃ©sÃ©vel nyert:
- CÃ‰DE: megtÃ¶rtÃ©nt a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡z nagyteremÃ©nek felÃºjÃ-tÃ¡sa, Ã©s az orvosi mÅ±szerek beszerzÃ©s (EKG Ã
Ã©rszÅ±kÃ¼let vizsgÃ¡lÃ³+dopler)
- TEUT: asportpÃ¡lya melletti Ãºt felÃºjÃ-tÃ¡sa mÃ©g idÃ©n befejezÅ‘dik
- TEKI: A fÅ‘Ãºt kÃ©t vÃ©gpontjÃ¡n2 db radaros sebessÃ©gmÃ©rÅ‘ elektronikus kÃ©szÃ¼lÃ©k kiÃ©pÃ-tÃ©se mÃ©g az idÃ©n
Â
Â
PÃ¡lyÃ¡zati intenzitÃ¡sunkrÃ³l:
30-50 %-os pÃ¡lyÃ¡zati siker mÃ¡r jÃ³nak mondhatÃ³. Nagylak KÃ¶zsÃ©g Ã–nkormÃ¡nyzatÃ¡nak pÃ¡lyÃ¡zati arÃ¡nyai a kÃ¶vetke
szerint alakultak 2006-2009 kÃ¶zÃ¶tt:
Â
45 benyÃºjtott pÃ¡lyÃ¡zat 30 tÃ¡mogatott pÃ¡lyÃ¡zat 66,6 %
A telepÃ¼lÃ©sen hÃ¡rom Ã©v alatt beÃ©pÃ-tÃ©sre, ill. felhasznÃ¡lÃ¡sra kerÃ¼lt Ã©rtÃ©k: 77,4 milliÃ³ Ft
Ezt 3,2 milliÃ³ Ft Ã¶nerÅ‘vel biztosÃ-tottuk, ami 4,1 %.
Â
TehÃ¡t minden sajÃ¡t 4 forintunkhoz tovÃ¡bbi 96 Ft tÃ¡mogatÃ¡s kerÃ¼lt Nagylakra!!!
Â
Â
RÃ¶vid- Ã©s kÃ¶zÃ©ptÃ¡vÃº terveinkrÅ‘l:
- SajÃ¡t erÅ‘bÅ‘l meg kell oldani a gyÃ¡rkÃ¶rnyÃ©ki lakÃ³ingatlanok kÃ¶zsÃ©gi hÃ¡lÃ³zatrÃ³l tÃ¶rtÃ©nÅ‘ ivÃ³vÃ-z ellÃ¡tÃ¡sÃ¡t, am
karÃ¡csony elÅ‘tt be kell fejezni
- Folytatni szÃ¼ksÃ©ges a mÅ±velÅ‘dÃ©si hÃ¡z felÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡t
- A kÃ¶vetkezÅ‘ ciklusban folytatni szeretnÃ©nk az orvosi rendelÅ‘ tovÃ¡bbi felÃºjÃ-tÃ¡sÃ¡t
- PÃ¡lyÃ¡zati lehetÅ‘sÃ©get kell keresni Ãºtburkolat felÃºjÃ-tÃ¡sra (Pacsirta utca, ehhez kÃ¶tÅ‘dÅ‘ csapadÃ©kvÃ-z elvezetÅ‘ Ã¡ro
kiÃ©pÃ-tÃ©se, temetÅ‘hÃ¶z szilÃ¡rd burkolatÃº parkolÃ³)
- PÃ¡lyÃ¡zati tÃ¡mogatÃ¡ssal Ãºj, kÃ¶zsÃ©gi jÃ¡tszÃ³teret szeretnÃ©nk kialakÃ-tani
- Folytatjuk az â€žÃ“riÃ¡s Gombolyagâ€• szakmatÃ¶rtÃ©neti gyÅ±jtemÃ©ny lÃ©trehozÃ¡sÃ¡t
(a kiÃ¡llÃ-tÃ¡si anyag 80 %-a mÃ¡r egyÃ¼tt van)
- PÃ¡lyÃ¡zati tÃ¡mogatÃ¡ssal korszerÅ±, esztÃ©tikus urnafalat szeretnÃ©nk Ã©pÃ-teni
- KeressÃ¼k a pÃ¡lyÃ¡zati lehetÅ‘sÃ©get arra, hogy a falu szennyvÃ-zberuhÃ¡zÃ¡sÃ¡t megtudjuk terveztetni
- Folytatjuk a szennyvÃ-z elÅ‘takarÃ©kossÃ¡gi betÃ©tek kÃ¶tÃ©sÃ©t
- Folytatjuk az IvÃ³vÃ-z minÅ‘sÃ©gjavÃ-tÃ³ program elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©t (Ã¶t telepÃ¼lÃ©s)
- Folytatjuk a Nagylaki, Ã¶kumenikus kistemplom Ã©pÃ-tÃ©sÃ©vel kapcsolatos egyeztetÃ©seket
- Folytatjuk a megkedvelt jÃ³ szÃ-nvonalÃº rendezvÃ©nyek szervezÃ©sÃ©t
Â
Â
Gyarmati AndrÃ¡s sk.
http://www.nagylak.hu
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