Polgármesteri Hírek
2004. szeptember 7.

Falunap

A képen: részlet a tavalyi Falunapból.

Az ebéddel kapcsolatban a következőkre
szeretném felhívni a lakosság figyelmét:
Az ebéd 11 órától 14 óráig tart. Az ebédés italjegyeket előre kell igényelni a
vásárosdombói
Önkormányzatnál,
a
Nagyboltnál (COOP-ABC) vagy a
Virágboltban. Mindenki csak a saját maga
és családja számára igényelhet jegyet,
2004. szeptember 10-től 16-ig.
A jegyekért darabonként kétszáz forintot
kell fizetni, melyet a Falunapon az italjegy
beváltásakor a helyszínen visszafizetünk.
(Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyeket
csak az ebéd ideje alatt, 11-14 óra között
lehet beváltani!)
Az esetlegesen fel nem használt jegyekért
az önkormányzat a rendezvényt követő
héten visszafizeti a kétszáz forintot.
A végleges programot szeptember 15-éig
minden lakoshoz eljuttatjuk.
Részletes felvilágosítás kérhető a 453-101es telefonon.

A TERVEZETT PROGRAM:

Térfigyelő kamera

7,30 Zenés ébresztő
9,00 Kispályás labdarúgó mérkőzés
9,30 Nyugdíjas Klubok bemutatkozása
10,45 Ünnepélyes ételáldás
11,00 Szentmise
11,00-14,00 Ebéd
13,00 Játszóház
14,00 Terne Shave műsora
15,00-18,00 Fúvós Zenekarok találkozója
18,15 Kapospulai táncegyüttes fellépése
18,40 Fordan-Stoll akrobatikus rock
19,00 Acoustic együttes
népszerű melódiák
20,00 Fresch műsora
21,00 Utcabál
Zenél: a Napernyő

A Ligetben és a játszótéren kihelyezett
padok állagának megóvása érdekében
térfigyelő
kamerákat
helyezünk
el
alkalomszerűen.
Kérem a károkozókat, a továbbiakban
hagyjanak fel a padok és más térelemek
rongálásával. A Liget és a játszótér,
továbbá a temető fokozottan védett
helyként van nyilvántartva, és az ott
okozott kárért nemcsak a kárérték
megfizetésével, hanem a legmagasabb
kiszabható büntetési tétellel is felel a
szándékos rongáló.
Felhívom a figyelmet, hogy ezekre a
területekre szigorúan tilos gépjárművel,
motorkerékpárral és egyéb járművel
behajtani! Köszönöm az együttműködést.

Idén is megrendezi a képviselő-testület a
hagyománnyá vált Falunapot. Időpontja:
2004. szeptember 18., szombat.
Igazodva a tavalyi bevált rendszerhez, az
önkormányzat idén is ingyen meleg
ebéddel és egy hideg itallal (sörrel vagy
üdítővel) szeretné vendégül látni a falu
lakosságát.

Szökőkút
Befejeződött a szökőkút próbaüzeme, és a
hét folyamán vízcserét fogunk végrehajtani
benne. Kérem, hogy a víz tisztaságának
megőrzése érdekében ne dobáljanak bele
se cigarettacsikket, se papírzsebkendőt, se
más egyebet!
Felhívom a figyelmet, hogy a vízcserével
egyidejűleg vegyszerek is kerülnek a vízbe
az
algásodás
és
a
baktériumok
elszaporodásának elkerülése érdekében.
Ezek a vegyszerek allergiás reakciót
válthatnak ki a bőrön, ezért a
kisgyermekeket két héten keresztül ne
engedjék a vízből inni, vagy abban
pancsolni!

Minisztériumhoz,
az
önkormányzati
épületek
nyílászáróinak
cseréjére,
tetőszerkezetének felújítására, valamint az
épületek belső felújítására. Elbírálás
tavaszra várható.
TRFC. Az önkormányzat pályázatot adott
be a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanácshoz a Terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja a Művelődési Otthon
külső-belső felújítása.
A pályázott összeg 23 millió forint.
Elbírálás tavaszra várható.
Nyertes pályázatok
Fatelepítés. Az ősz folyamán a Rákóczi
utca
egységes
képének
kialakítása
érdekében az önkormányzat fásítási
programot indít, melyhez közel 1 millió
forintot nyert a Baranya Megyei
Erdőfelügyelőségtől.
Külön köszönetet szeretnék mondani
Varga Tamásnak a szakmai támogatásért.

A képen: A víz mellett jó megpihenni.
Beadott pályázatok
SAPARD. Az önkormányzat a falukép
felújítására pályázatot nyújtott be a
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz.
Ennek a pályázatnak a segítségével
szeretnénk felújítani az óvoda épületének
homlokzatát, kerítését, a Ligetben található
Hősi emlékművet, elkészíteni a Liget
díszvilágítását, a sétány térburkolását, az
iskola régi épületének, valamint a
polgármesteri
hivatal
épületének
homlokzat-felújítását.
A megpályázott érték közel 40 millió
forint. A pályázat elbírálása az ősz
folyamán várható.
AVOP. Az önkormányzat pályázott a
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési

Eszközbeszerzés. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumától közel 300 ezer
forintot nyert az önkormányzat a
Művelődési Otthon eszközeinek és
könyvállományának gyarapítására.
Ez az összeg egy erősítő, két hangfalpár, és
egy vezeték nélküli mikrofon, valamint
könyvek beszerzését tette és teszi lehetővé.
TEKI. 5,5 millió forintot nyert az
önkormányzat ingatlanvásárlásra, amely
4,9 millió forint vételárat és 600 ezer forint
felújítási költséget tartalmaz. Ez az
ingatlan az óvoda melletti épület, a Jójártféle ház. Ebbe az épületbe költözik a
Gyermekvédelmi
és
Családsegítő
szolgálat, majd a felújítások után itt kapnak
helyet a civil szervezetek, valamint egy
állandó falutörténeti kiállítás is.
CÉDE. Szeptemberben megvalósul a
Táncsics utca aszfaltozása.
Erre 2,2 millió forintot nyert az
önkormányzat
a
Baranya
Megyei
Területfejlesztési Tanács pályázatán.

Ingatlanvásárlás

Szemétszállítás

Foglalkoztató üzem kialakítása. Az
óvoda melletti telekrészt (Jójárt-féle
istálló) 100 ezer forintért megvásárolta az
önkormányzat.
Ezen a különálló ingatlanon csökkent
munkaképességűek
számára
egy
foglalkoztató
üzemet
szeretnénk
beindítani. A tárgyalások folyamatban
vannak.

Az idei évtől elvileg portánként egyetlen
szemetesedény ürítésére van törvényesen
mód. Ennek feltételét az önkormányzat
pályázati úton megteremtette. Kérjük,
kizárólag ebben az edényben tegye ki
szemetét!
Nincs lehetőség nejlonzsák, faláda,
mosógép, stb. bármikori elszállítására. Az
önkormányzat minden évben kétszer
szervez lomtalanítást, előre meghirdetett
időpontban, amikor a lakosság ezeket a
tárgyakat elszállíttathatja.
A volt szeméttelepre csak írásbeli
önkormányzati
engedéllyel
lehet
meghatározott helyre földet, tégla- és
cseréptörmeléket, valamint ágnyesedéket
vinni.
Az illegális és tettenért szemetelőktől
befolyt bírságot az önkormányzat a
„Szívügyünk a gyermek” elnevezésű
iskolai alapítvány számlájára továbbítja.

Iparterület. Az iparterületen 4 millió
forintért 2,2 hektárnyi területet vásárolt az
önkormányzat. A terület megvásárlásával
elhárult az akadály az itt letelepülni
szándékozó foglalkoztatók elől. Eddig
ugyanis az önkormányzatnak nem volt
terület a birtokában, ahova befektetőt
fogadhatott volna.
Tervek
Tervek az iskolához, óvodához. Az
önkormányzat
elkészíttette
és
engedélyeztette az óvoda és iskola
bővítésének és akadálymentesítésének a
terveit.
Ezek a tervek lehetővé teszik, hogy az
Oktatási
Minisztérium
rendeletének
megfelelően pályázni lehessen azokra az
átalakításokra,
amelyek
szükségesek
ahhoz, hogy valamennyi idejáró gyermek
után megkaphassuk a teljes normatívát, és
így
a
lehető
leggazdaságosabban
működhessen az iskola és az óvoda.
A tervek elkészítése 800 ezer forintba
került.
Rendezési terv. Az önkormányzat
képviselő-testülete határozatot hozott a
rendezési terv módosításának elindításáról.
A régi rendezési terv több pontja ellentétes
a jelenlegi fejlesztési elképzelésekkel (pl.
nem építhető adó-vevő torony, nem
épülhetnek házak Ófaluban, nem lehet
ipari tevékenységet folytatni belterületen,
nem tartalmazza a felszíni vízelvezetés
megoldását, stb.).
Ennek a tervnek a módosítása 1 millió
forintba kerül.

Lakásfenntartási támogatás
A
Képviselő-testület
a
törvényhez
igazodva módosította a lakásfenntartási
támogatás rendszerét az alábbiak szerint:
Normatív lakásfenntartási támogatásra az
jogosult, akinél a családban az egy főre
jutó nettó jövedelem nem haladja meg
2004. évben a 34.800,- Ft-ot, és a
lakásfenntartás elismert havi költsége több,
mint az összes havi jövedelem 25%-a.
(Elismert havi költség:
- egyszemélyes háztartás esetén: 14.000,Ft,
- ha 2 személy lakik a családban: 18.000,Ft,
- ha 3 személy lakik a családban: 22.000,Ft,
- ha 4 személy lakik a családban: 26.000,Ft,
- minden további személy után 2000,- Fttal nő a lakásfenntartás elismert költsége.
Ezeket az összegeket módosíthatja a lakás
tényleges alapterülete.)
A lakásfenntartási támogatás összege
2500,- Ft/hó.

A kérelmek évente 2 alkalommal, március
31-ig és szeptember 30-ig adhatók be a
Körjegyzőségen
rendszeresített
nyomtatványon, csatolva hozzá a kért
mellékleteket.
A normatív támogatás 1 évre kerül
megállapításra, minden évben új kérelmet
kell benyújtani.

Vidékre
járó
általános
iskolások,
középiskolások, főiskolások és egyetemisták a részükre nyújtott beiskolázási
támogatást a vásárosdombói Körjegyzőség
pénztárában szeptember 9-én, csütörtökön,
8-12 és 13-15 óra között, iskolalátogatási
igazolás ellenében vehetik át.
Iskolatej

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Vásárosdombó Önkormányzata idén is
csatlakozik a felsőoktatási intézményekben
tanulók ösztöndíj pályázati rendszeréhez.
A pályázatban részt vehet minden,
államilag finanszírozott nappali felsőfokú
képzésben részt vevő tanuló, illetve azok,
akik a 2004/2005. tanévben érettségiznek,
és tovább kívánnak tanulni.
A pályázat beadási határideje október 20.
Pályázati űrlap és részletes információ a
vásárosdombói Körjegyzőségen kérhető.
Tavaly
tanulónként
8000,Ft/hó
ösztöndíjat kaptak a pályázaton részt
vevők.
Beiskolázási támogatás
Vásárosdombó Önkormányzat Képviselőtestülete
beiskolázási
támogatásban
részesíti
a
vásárosdombói
állandó
lakóhellyel rendelkező tanulókat az
alábbiak szerint:
- Minden vásárosdombói általános iskolába
járó tanulónak ingyenesen biztosítja a
tankönyveket.
- Azon vidékre járó általános iskolások
részére, akiknek nem ingyenes a tankönyv,
a vásárosdombói iskola tankönyvárainak
megfelelő összegű beiskolázási támogatást
nyújt az önkormányzat.
- Középiskolások részére 10.000,- Ft,
felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatos tanulói részére (kivéve a Bursa
Hungarica ösztöndíjban részesülőket)
15.000,- Ft beiskolázási támogatást nyújt
az önkormányzat.

Vásárosdombó Önkormányzat Képviselőtestülete a gyerekek élelmezésének
támogatása érdekében szeptember hónap
folyamán csatlakozik a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium és az
Oktatási Minisztérium által meghirdetett
iskolatej programhoz.
Ennek köszönhetően az önkormányzat a
vásárosdombói iskolába járó minden
gyerek részére naponta 2 dl tejet tud
ingyenesen biztosítani.
Étkezési térítési díj támogatás
A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
minden, a vásárosdombói általános
iskolába járó, vásárosdombói állandó
lakóhellyel rendelkező tanuló részére
támogatja az étkezés térítési díját, oly
módon, hogy egy diáknak se kerüljön 50
százaléknál többe az ebéd.
Szabó László polgármester
٭٭٭
Köszönetnyilvánítás
Jótékonysági bál. A 2003. december 6-án
megtartott “Jótékonysági bál a konyha
javára” bevételének összegét, 50.000,- Ftot tányérokra, poharakra és evőeszközökre
fordítottuk.
Köszönjük mindazoknak, akik a bált
anyagilag támogatták, és részt is vettek a
bálon.
Fehér Zoltánné élelmezésvezető
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