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Szarvas:
1, A Vajda P. utca SzabadságKossuth közötti szakaszán közmûhálózat felújítási munkálatai
miatt útszûkületre és parkoló
használat korlátozására kell számítani szeptember 22.  október 02-ig.
2, Gázbekötõ vezeték építése miatt útszûkületre kell számítani a
Tessedik, Rózsa F., Rákóczi F.
utcákban.
3, A Rákóczi és a Táncsics utca
keresztezõdésében építkezés miatt járdalezárás történt. A közúton gyalogos közlekedésre számítsanak.
Kondoros:
1, A 44-es fõút mellett a kerékpárutat újítják fel. A fõúton kerékpáros közlekedésre kell számítani.
Békésszentandrás:
1, A belvízcsatorna építés ezen
a héten az Áchim, a Szántó-Kovács, a Szent László és a Bocskai utcában folytatódik.
2, Gázbekötõ vezeték építése
miatt útszûkületre kell számítani a Széchenyi, Bocskai, Csokonai utcákban.
Örménykút:
1, A Dózsa György úton járdaépítés folyik, az úttesten gyalogos közlekedésre kell számítani!
2, Gázbekötõ vezeték építése
miatt útszûkületre kell számítani a Dózsa utcán.
Nagy Sándor
útügyi referens

A Szarvas Városi
Gyógyfürdõ
szolgáltatásai
Pályázati támogatás elnyerésével és felhasználásával
(Széchenyi Tervbõl és PHARE támogatásból) 2004. évben átadásra került a Szarvas városi Gyógyfürdõ, mely
minõsített gyógyvízzel rendelkezik. A Városi Gyógyfürdõben 2 db töltõ-ürítõ rendszerû gyógyvizes termálmedence, 1 db súlyfürdõ, illetve 400 m2- es vízforgatásos
úszómedence, 3 medencébõl
álló élményfürdõ és 2 db szauna mûködik. A fürdõ mozgásszervi, légzõszervi, nõgyógyászati valamint szív- és
érrendszeri betegségekben
szenvedõ betegek kezelését
végzi, mozgáskorlátozottak,
kerekes székesek részére kitûnõen megközelíthetõ, akadálymentesített.
Reményeink szerint a kistérségi oktatási intézmények
is igénybe veszik majd a fürdõ szolgáltatásait, például
úszásoktatásra.

A kistérségi összefogásé a jövõ

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta a kistérségben való gondolkodás és együttmûködés egyre jobban elõtérbe kerül. A mindennapi életben is érezzük ezt
a hatást, hiszen a körös-szögi települések egyes feladatokat már most társulásos formában látnak el, mert így
kedvezõbb normatív támogatást kapnak.
A 2004. június 28-án meg- ezért a támogatási rendszer a
alakult Többcélú Kistérségi közoktatási intézményfenntarTársulást 6 önkormányzat al- tó társulások létrejöttét prekotja: Békésszentandrás, ferálta. Kistérségünkben KonSzarvas, Csabacsüd, Kardos, doros-Kardos és CsabacsüdKondoros, Örménykút. Szék- Örménykút hozott létre közhelye Szarvas, társszékhelye oktatási intézményfenntartó
Kondoros Nagyközség. A Tár- társulást, amelyek összesen
sulásában valamennyi település 2005-ben 1.147,5 e Ft, 2006egy szavazati joggal rendelke- ban 2.762,5 e Ft kistérségi tázik. Elnöke Babák Mihály mogatást kaptak.
Szarvas város polgármestere,
Több területen szerveztük
alelnökei: Dankó Béla Kondo- meg a kistérségi szintû feladaros polgármestere és Sinka tokat a szociális ágazatban.
József Békésszentandrás pol- Alapellátásban a jelzõrendszegármestere. A Társulási Ta- res házi segítségnyújtás volt az
nács egy bizottságot hozott elsõ és egyben új ellátási forlétre, a Pénzügyi és Ellenõr- ma, amelyet valamennyi telepüzési Bizottságot. A Társulás lés szívesen fogadott. A pályáköltségvetését, a pénzügyi zati támogatásból 40 jelzõké-

döntéseket, az ellenõrzési terveket a Bizottság elõzetesen
megtárgyalta és véleményezte.
A pénzügyi Bizottság elnöke: Brlás János Kardos község polgármestere.
A Többcélú Társulások mûködésének kiemelt területe a
jogi szabályozásban a közoktatás, tekintettel a gyermeklétszám csökkenésére és a közoktatási intézmények magas mûködési költségeire. Éppen

szüléket és egy Ford típusú terepjárót vásároltunk erre a
célra. A teljes feladatellátásra
a Csabacsüd Nagyközség fenntartásában mûködött Szociális Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézménnyel kötöttek
megállapodást a kistérség települései és a Többcélú Társulás. Ugyanez az intézmény
mikrotársulás keretében vállalta Örménykúton a házi se-

Hírek, információk

A Kistérségi Iroda elkészítette a 2007-2013 évekre szóló
kistérségi fejlesztési projekteket és a Kistérség Fejlesztési Stratégiáját, amelyet a Fejlesztési Tanács megvitatott és jóváhagyott.
Többször foglalkozott a Társulási Tanács a Kistérségi Gazdaságfejlesztõ Ipari Park létrehozásával, s elõkészítette az erre
várható pályázathoz szükséges dokumentumokat.
A Társulás elsõ nagy jelentõségû beruházását  a szélessávú hálózat megvalósítását  készítette elõ a Társulási Tanács.
A Közbeszerzési eljárás befejezõdött, a tervezési, kivitelezési
és mûszaki ellenõri szerzõdéseket a Társulás elnöke aláírta 
azzal a kitétellel, hogy ezen szerzõdések csak a támogatási szerzõdés mindkét fél részérõl történõ aláírása után lépnek hatályba.
A Társulás pályázatot nyújtott be és nyert 2,5 M Ft-ot a
Közkincs-2006. pályázaton, mely eredményeként egy mobil
hangtechnika került beszerzésre. E berendezés elõnye, hogy a
kistérség bármely települése igénybe veheti a helyi rendezvények színvonalas hangosításához, a népes rendezvénylátogatók
legnagyobb örömére.

gítségnyújtás és családsegítés,
Kardoson a családsegítés feladatait is. A szociális szakosított intézményi ellátást (az
idõskorúak ápolását, gondozását) is a szarvasi és
csabacsüdi intézmények látták
el a kistérség egészére. A szociális ágazat összesen 10.619 e
Ft. normatív kistérségi támogatáshoz jutott valamint a pályázati forrásból egy 9 személyes autóbuszt vásároltunk az
idõskorúak és mozgáskorlátozottak szállítására.
A 2006. évi normatív szabályozást áttekintve a két település önkormányzatának
képviselõ-testülete 2005. decemberében döntõ elhatározásra jutott: létrehozta Szarvas és Csabacsüd Szociális és
Gyermekjóléti Intézményi Társulását és a két intézményt
összevonta. A 2006. január
1-tõl mûködõ Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a kistérség legnagyobb Önkormányzati intézménye. Az átszervezés eredménye, hogy
ebben az évben a szociális ágazat kistérségi támogatása 34,5
millió Ft.
2005. szeptemberével kezdte meg mûködését a teljes kistérség területére kiterjedõen
a központi ügyeleti szolgálat.
A kistérségi ügyelet kialakításához a 2004. évi pályázati
forrásokból 4,5 millió Ft-ot
fordítottunk a Szarvas, Vasút
utcai ügyeleti helyiségek kialakítására, 6,9 millió Ft-ot orvosi mûszerek beszerzésére és
9,0 millió Ft-ot két db. terepjáró ügyeleti gépkocsi beszerzésére. Ebben az évben újabb
pályázat segítségével további
1,6 millió Ft értékben vásároltunk orvosi mûszereket. A korábbi évek összefogásának és
döntéseinek eredményeként
megvalósult Gyomaendrõdi
Regionális Hulladéklerakó
megoldotta a térség legfontosabb hulladék-elhelyezési
problémáit. Ezért a többcélú
társulásnak lehetõsége volt továbblépni és a szelektív hulladékgazdálkodást elindítani a
kistérségben. Mind a 6 településre egy-egy 4 frakciós,
színes és fehér üveg, mûanyag
PET palack, karton vagy papír hulladék gyûjtésére kialakított konténer csoport került
kihelyezésre.
2006-ban komoly feladat elé
nézünk, megkezdõdik a kistérségi szélessávú Internethálózat
megvalósítása, amelyre több,
mint 187 millió ft-ot nyert a
Társulás.

Tisztelt Olvasók!

Köszöntöm Önöket abból
az alkalomból, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulása megjelenteti elsõ, önálló újságját.
Az országban elsõk között
ismertük fel annak elõnyeit, ha
egy kistérség települései céljaik megvalósítása érdekében
összefognak, és Többcélú Társulást hoznak létre.
E újság hasábjain megismerhetik a kistérség településeinek
eredményeit esetleg gondjait.
Csak közösen valósíthatjuk meg céljainkat, teremthetünk, építhetünk egy dinamikusan fejlõdõ Körös-szögi kistérséget. Úgy
gondolom, ez a lap közelebb hozza egymáshoz a térség kulturális, gazdasági, közéleti szereplõit. Fontosnak tartom, hogy ezt
a kistérséget, melyet összeköt a 44-es fõút, munkahelyi-családi
kapcsolatok és történelmi hagyományok, ismerje meg a lakosság, hiszen mindent értük teszünk, az életminõség javításáért,
az élhetõbb településekért.
Tisztelettel:
Babák Mihály
Szarvas Város Polgármestere,
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása elnöke

A társulás munkaszervezete

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása feladatainak
végrehajtását és döntéseinek elõkészítését a társulás munkaszervezet látja el, mely Szarvason a Polgármesteri Hivatalban (Szabadság út 25-27.) található.
Az iroda vezetõje Mihaleczné Kovács Mária, Szarvas város korábbi jegyzõje. 2005. szeptember 1-tõl mûködik az
önálló munkaszervezet. A növekvõ feladatellátást bizonyítja, hogy míg 2005. elsõ félévében 3 fõ állt a társulás alkalmazásában, addig mára ez a létszám 8 fõre emelkedett. A
Munkaügyi Központ támogatásával foglalkoztatunk két pályakezdõ friss diplomást, Kovács Adriennt kistérségi koordinátorként, Brusznyiczki Erikát pénzügyi elõadóként. Az
útügyi referens Nagy Sándor, aki feladatai mellett, mint kistérségi irodavezetõ helyettes is tevékenykedik. Az Igazgatási-hatósági Társuláson belül dr. Skorka András jogi elõadó, a Belsõ-ellenõrzési Társuláson belül Kovács Istvánné
vezetõ belsõ ellenõr látja el a kistérségi szintû feladatokat.
A munkaszervezet további két tagja Pecsenya Katalin ügyintézõ és Demeterné Annus Krisztina kistérségi vidékfejlesztési menedzser. E kis létszámú szervezet feladata a társulás
által közösen felvállalt feladatok koordinálása, ehhez kapcsolódó normatívák lehívása, elszámolások készítése, pályázatfigyelés és forráskeresés.
A Társulás általános mûködési támogatása 2005-ben:
17.663.679.- Ft, 2006-ban: 20.000.000.- Ft volt. A települések hozzájárulása a Társulás mûködéséhez: 500 Ft/fõ/év.

A társulás munkaszervezete

BÉKÉSSZENTANDRÁS

Az elmúlt évek fejlesztései
Békésszentandrás nagyközségben az elmúlt években
végrehajtott fejlesztések
alapvetõen a helyi lakosság
életminõségének javítását
szolgálták. A 2002-2006.
közötti beruházások elsõsorban a településrendezés, a
közúti infrastruktúra, a környezetvédelem, a közoktatás,
és a turizmus területét érintve valósultak meg. A mindenkori fejlesztési szükségletek
és a támogatási rendszer
adta lehetõségek sikeres párhuzamba állítása révén évrõlévre gyarapodott a település. A viszonylag szûkös, fejlesztésre szánt költségvetési
források ellenére a magas állami támogatások megszerzésével folyamatosan történtek
fejlesztések.
A település fekvésénél fogva páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, ezek
megõrzése érdekében jelentõs környezetvédelmi ráfordítások realizálódtak az elmúlt négy évben is. 20032004. évben lezárult a
szennyvízcsatorna hálózat
építés befejezõ üteme, ezzel a
közmûolló bezárult. A megvalósítás 422 MFt-ba került,
melynek 75 %-át állami támogatásból (KAC, VICE, TEKI)
biztosította az önkormányzat. Szintén a környezetvé-

delmi vonatkozású beruházások között említhetõ a szilárd kommunális hulladék
szállítás tárgyi eszközeinek
fejlesztéseként a 2003. évben
végrehajtott 0,54 MFt összértékû konténer beszerzés,
melyhez 50 %-os BM támogatással jutott az önkormányzat.
Békésszentandrás bel- és
külterületi közúthálózatának
kiépítettsége  hasonlóan a
környezõ kistelepülésekéhez
 mindig is jóval az elvárható szint alatt volt. A jelentõs
hátrány ledolgozása, valamint az utak állagmegóvása
végett több útfejlesztési beruházás is történt az elmúlt
idõszakban. 2003-ban 12,5
MFt-os teljes bekerülési
költséggel, 70 %-os TEKI
támogatással felújításra került a Szt. András utcai közúti híd teherhordó szerkezete, szigetelése, pályaszerkezete, annak érdekében, hogy
a 44-es számú fõút közúti
hídjának szükségszerû lezárása esetén átvehesse annak
szerepét. Még ebben az évben elkészült a Békésszentandráshoz tartozó Furugy
zsáktelepülést feltáró bekötõút, 79,1 MFt értékben, 90
%-os PHARE és hazai társfinanszírozás mellett. A belterületi lakó- és kiszolgáló

utak közül 2005-ben épült
ki, 26,9 MFt költséggel és 75
%-os TEKI támogatással a
Prohászka utca útburkolata.
A gyûjtõutak közül szintén
2005-ben készült el, 26,49
MFt-ért, 50 %-os DARFTVFCE támogatással a BajcsyBatthyány utca, és idén 25,4
MFt-ért, szintén 50 %-os
DARFT támogatással a Bethlen-Stefánia utca burkolat
erõsítése, padkarendezése.
A település hosszú távú fejlesztésének keretet adó településrendezési terv 2002ben került felülvizsgálatra,
2,14 MFt-os áron, 80 %-os
CÉDE támogatással, majd a
kapcsolódó sz a b á l y o z á s i
terv elkészítése 2004-ben
kapott 60 %-os TEKI támogatást, a 2,5 MFt-os összköltséghez.
Az önkormányzati intézmények fejlesztése minden településen hangsúlyos kérdés. A
közoktatás terén 2002-ben
sikerült 1,25 MFt értékben,
75 %-os OM támogatással
megvalósított számítógép beszerzéssel fejleszteni az oktatás színvonalát. Az általános
iskola higiéniás feltételeinek
javítása érdekében, 2005ben felújításra került a diákotthoni vizesblokk, 4,6 MFt
értékben, 75 %-os TEKI támogatással. Hasonló beruhá-

zás zajlott 2002-ben a Nyugdíjas Klub esetében is ahol,
a vizesblokk 3,28 MFT-os
áron, 70 %-os SzCsM támogatással újult meg teljesen. A leginkább látogatott
közintézmények vonatkozásában ez évben sikeresek
voltak az akadálymentesítésre benyújtott pályázatok.
Ezek segítségével 2,2 MFt
értékben, 75 %-os TEKI
támogatással valósul meg az
orvosi rendelõ, valamint
2,5 MFt-ért, 80 %-os
FOKA támogatással a pol-

gármesteri hivatal akadálymentesítése.
A településkép szebbé tétele és a turisztikai vonzerõ
növelése érdekében 2003ban, 1,84 MFt értékben, 80
%-os TC támogatással kerültek pihenõpadok és hulladékgyûjtõ edények a nagyközség
forgalmasabb pontjaira. A
helyi látványosságok között
említhetõ a Kossuth téren
2002-ben emelt, a térnek
nevet adó szobor, ami 0,85
MFt értékben és 50 %os
állami támogatással készült. A

közterületi parkok, zöldterületek rendbetétele, gondozása céljából jelentõs közmunkás foglalkoztatás történt az elmúlt évben, 19,42
MFt áron, 90 %-os PHARE
támogatással. Az ezredfordulón megtapasztalt jelentõs
belvízi elöntések okán, a késõbbi károk megelõzése miatt jelenleg is folyik a településen a helyi belvízrendezési munkák I. üteme, 114
MFt értékben, 90 %-os
címzett támogatással.
Sinka József Polgármester

A szennyvízhálózat építés befejezõ ütemének átadó ünnepségén Lampert Mónika
jelképesen egy gombnyomással helyezte üzembe a megépült mûvet

SZARVAS

Ilyen volt, ilyen lett

Szarvas Város Önkormányzata régi álmait szerette volna
megvalósítani, amikor az Európai Uniós PHARE-Orpheus
Elõcsatlakozási Alap pályázati
kiírására Szarvas városközpontjának integrált rehabilitációja a foglalkoztatás javítása
érdekében c. pályázatát beadta 2003. októberében. A
pályázat 2 komponensét találta az Európai Unió megfelelõnek arra, hogy 90%-os támogatást adjon a megvalósításhoz, így 2004. júliusában került aláírásra a Támogatási
szerzõdés.
A pályázat 1. komponensének
legfontosabb eleme a Vajda
Péter Mûvelõdési Központ felújítása és bõvítése építési beruházás megvalósítása és a felújított épület eszközökkel történõ berendezése volt. A kivitelezési munkákat a szegedi
Ferroép ZRt. végezte. A
2006. szeptember 21.-ei ünnepélyes átadást követõen az
épület már másnap az Oktatási Minisztérium által támogatott tanulmányi versenynek, a
háromnapos Országos Gyermek Szólótánc Fesztiválnak
adott helyet. A szarvasiak vasárnap este egy gálamûsor keretében vették birtokba a berendezett szép új épületet.
Az épület régi alapterülete

986 m2 volt, az új rész (3 szinten) 1325 m2 , így a szarvasi
Vajda Péter Mûvelõdési Központ 2311 m2 alapterületen
(pince, földszint, emelet, tetõtér) várja a látogatókat.
A kivitelezés költsége 575
millió Ft. Az eszközbeszerzések költsége (a színházteremben beépített hang-, és fénytechnikai rendszertõl a szövõszékekig) 57,4 millió Ft. Az
Európai Uniós és a Magyar
Kormányzati támogatás (90%)
589 millió Ft. A Belügyminisztérium EU Önerõ Alap támogatása (3%) 19,5 millió Ft.
Szarvas Város Önkormányzatának tényleges önereje
(7%) 45,8 millió Ft, melyet a

város hosszúlejáratú hitelbõl
fedez.
Tisztelettel és szeretettel
várunk minden kedves érdeklõdõt a megújult szarvasi Vajda Péter Mûvelõdési Központban.
Babák Mihály
Polgármester

Kistérségi
szerepkörben

A Tourinform Iroda, melyet 2005. évtõl kezdõdõen
a Körös-szögi Kht. mûködtet, koordinációs tevékenysége révén a kistérségi idegenforgalom igen fontos
szegmensének tekinthetõ.
Minden nagyobb rendezvényen részt vesz, tájékoztatást
nyújt az ide látogatóknak,
szervezi és bonyolítja az
évenkénti Utazás kiállításokat kistérségi szinten. Elkészíti és karbantartja a térség idegenforgalmi honlapját, valamint megújítja a kistérség turisztikai kiadványait (Körös-szögi Kistérségi kiadványcsalád  2005.) és
számos más információs szolgáltatást nyújt az üdülési céllal itt tartózkodóknak. A
Tourinform Iroda éves költségvetése mintegy 5,3 M Ft.

A Kistérségi Iroda pályázatírást
és pályázat menedzselést vállal!

Ezúton tájékoztatjuk a vállalkozásokat, civil szervezeteket, érdeklõdõket, hogy a
kistérségi iroda új szolgáltatásaként megkezdte jutányos áron a pályázatíró
tevékenységét EU-s és hazai pályázatok tekintetében
egyaránt.
Ingyenes pályázatfigyelés:
Bemutatjuk a fejlesztési céljaihoz legjobban illeszkedõ
pályázatokat, folyamatosan
tájékoztatjuk az új pályázati
lehetõségekrõl, az Ön által
igényelt területek számbavételével.
Kérjük, keressenek fel a
Kistérségi irodában (Polgár-

mesteri Hivatal, Szarvas,
Szabadság u. 25-27. 1. emelet 111. iroda), ahol naprakész információkat kaphat
lehetõségeirõl. Az aktuális
pályázati felhívásokat folyamatosan megjelentetjük a sajtóban, részletes információkat személyesen és telefonon
(66/311-122/174 mellék) valamint e-mail-en ( korosszog@szarvas.hu ) kézséggel
adunk.
Díjszabásainkról a fenti elérhetõségeken kaphat információt!
Várjuk érdeklõdésüket,
dolgozzunk együtt a kistérségünk fellendítéséért!

A Civil nap is kistérségi lett

A korábban csak szarvasi civil szervezetek részvételével
megrendezett nyári Civil Nap eseményeit ebben az évben kiterjesztettük a kistérségre is. A Körös-Maros Nemzeti Parkban megtartott IV. Kistérségi Civil Találkozón a társtelepüA Körös-szögi Kistérség Területfejlesztési Tanácsa nevé- lésekrõl is több civil szervezet bemutatkozott. Jövõ nyáron
ben ezúton tájékoztatjuk a kistérség civil szervezeteit ar- az V. Kistérségi Találkozón még több résztvevõre számítunk!
ról, hogy a 258/2004 (IX. 16.) sz. Korm. rendeletnek megfelelõen 2004. novemberében Kistérségünkben is megalakult a Civil Egyeztetõ Fórum.
A Fórum feladata, hogy a Kistérségi Területfejlesztési Tanács munkájába bekapcsolja a térség civil szervezeteit, összefogja és szervezze részvételüket a térségi fejlesztések megvalósításában. A Civil Egyeztetõ Fórum nyolc civil szervezet részvételével alakult meg 2004-ben, azóta tagjainak száma 23-ra nõtt. A hivatkozott kormányrendelet lehetõvé teszi, hogy további szervezetek bármikor bekapcsolódjanak
ebbe a munkába.
Ennek módja, hogy  a területfejlesztést érintõ kérdések
megtárgyalására vonatkozó szándékuk kinyilvánításával  bejelentkezzenek a Kistérségi fejlesztési tanácsba.
Bõvebb információ a honlapunkon: www.korosszog.hu

Civil szervezetek figyelmébe

CSABACSÜD

Csabacsüd bizakodva tekint
a következõ évekre
Az elmúlt évek során fejlesztési céljaink megvalósítását segítették a különbözõ
pályázatok, legjelentõsebb a
kerékpárút építés, a szippantó gépjármû vásárlás, óvoda
felújítás-átalakítás, könyvtár-, Általános Iskola-, Községháza felújítás volt a területfejlesztési támogatásbólmondta el kérdésünkre Frankó János polgármester.
A községi programban
meghatározott feladataink
közül nem valósult meg a
4417-es Nagyráta-i összekötõ út felújítása, ami bár nem
önkormányzati tulajdonú, a
felújítása szükségszerû. Meg
kell oldanunk még a szennyvízcsatorna hálózat kiépítését, a belterületi utak továbbépítését.
Örvendetes, hogy a középületeink, köztereink állapota, tisztasága javult és a
felújított intézmények színvo-

nalas ellátást biztosítanak. A
település szennyvízhálózat kiépítésére benyújtott pályázata jelenleg van elbírálás alatt,
a szakmai referenciák alapján
bízunk annak eredményességében, így 2007-ben jelentõs
beruházás valósulhat meg.
Tárgyalások folynak munkahelyteremtõ beruházás elõkészítése tárgyában, bio-etanol üzem építése valósulhat

meg magántõke bevonásával,
melyhez az Önkormányzat a
feltételeket megteremtette.
Összességében elmondható,
hogy a nehézségek ellenére a
gazdálkodásunk nincs veszélyben, hitelállományunk
nem túlfeszített  zárta gondolatait a polgármester,
Frankó János.
Frankó János
polgármester

Pályázati támogatásból újulhatott meg a
Trefort Ágoston Általános Iskola
alsó tagozatának épülete Csabacsüdön

Az önkormányzat 2005ben nyújtott be és nyert pályázatot a Trefort Ágoston
Általános Iskola alsó tagozata épületének felújítására és
tetõszerkezetének cseréjére.
Az épület tetõhéjazata a
jégvihar miatt megrongálódott, az önkormányzat szûkös anyagi helyzete miatt csak
átmenetileg tudta kijavítani a
megrongálódott elemeket. A
kulturált esztétikus környezet is nevelõ hatású, fejleszti

a gyermek szépség, tisztaság,
harmónia iránti igényességét.
Nyugalmat áraszt, ezzel lehetõvé teszi a minõségileg magasabb szintû szolgáltatás
nyújtását.
Mivel az intézmény a település elsõ épületei közé tartozik, a lakosság kötõdése is
jelentõs. A felnõttek legtöbbje is itt végezte tanulmányait, s szomorúan tapasztalták a természeti ártalmak
állagromboló hatását. A fel-

újítási munkálatok megkezdése egyetértésükkel találkozott.
Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az épület
a falu központjában található, ezért is volt fontos a külsõ képének rendbetétele. A
Békés Megyei Önkormányzat
TEKI keretébõl 3,5 millió Ftot biztosított a felújításhoz,
az Önkormányzat az 1,1 millió Ft-os önerõt hitelfelvétellel biztosította.

Megszépült a könyvtár épülete
Az épület állaga a beázások miatt megromlott, a további állagromlást megelõzõen vált
szükségessé egy nagyobb volumenû felújítása az épületnek. A könyvtár állapota veszélyeztette a könyvállományt.
A felújítás után a kultúrált, esztétikus környezet kialakításával megnõ a látogatók szá-

ma, várhatóan nagyobb lesz az igénybevétel,
magasabb lesz a kultúráltság foka, népszerûbb lesz minden korosztály számára.
A könyvtár felújítása közel 3 millió forintos költséggel valósulhatott meg, melyhez
közel 600.000 Ft önerõt biztosított az Önkormányzat

KARDOS

Az elmúlt 4 év Önkormányzati munkája

Ha visszatekintünk az elmúlt 4 évi
Önkormányzati munkára igen nehéz, de sikeres ciklust zártunk.
Településünk talán eddigi legnehezebb négy évét vészelte át.
Gondoljunk csak az egyes normatívák csökkenésére, megszûnésére, vagy a megemelt közalkalmazotti
bér részbeni önkormányzatokra
hárítására vagy pld. a földbérleti
díj (adó) bevételkiesésre (6-7 millió Ft), vagy a legutóbb hozott döntés pld. a községek általános támogatásának megszûnésére (3,5 millió Ft.). Úgy gondolom, hogy mindezek ellenére a sikeres pályázatoknak a takarékos gazdálkodásnak, valamint a többcélú társulások idõbeni
meglépésének köszönhetõen, az intézményeink zavartalan mûködése biztosítva volt és a fejlesztések tekintetében sincs szégyenkezni valónk.
Sikeres pályázatunknak köszönhetõen, összesen mûködésünk
biztosítására 48,79 millió Ft támogatást kaptunk.
Településünk kiadási szintje évek óta alatta marad, a hasonló
lélekszámú és hasonló feladatot ellátó települések átlagos kiadási szintjétõl.
Ez azt jelenti, hogy feladataink ellátását, a hasonló nagyságú
települések átlagánál kevesebb pénzbõl oldjuk meg.
Mindenek ellenére, sajnos az Önkormányzatok állami támogatása évrõl, évre csökkent, a meghozott többcélú társulások
javítottak ugyan a költségvetésünk helyzetén, de többletbevételeink így szabadon felhasználható pénzeszközeink ezzel nem
nõttek, sõt a társulás mûködéséhez is hozzá kell járulnunk.
Sajnos a megnövekedett energiaárak (gáz, villany, víz) is jelentõsen növelték költségeinket.
Sajáterõbõl megoldott feladataink:
· Felújítottuk a színpadot, hangosító berendezést vásároltunk,
· Zászlótartó rudakat készítettünk a hivatal elé,
· A hivatal és a kultúrház teljes tetõszerkezetét újraszigeteltük,
· Bitumenes kispályát építettünk, az iskola udvarán,
· Belterületen padokat, kukákat helyeztünk el, kerékpártárolókat készítettünk,
· Virágosítottuk, gondoztuk, szépítettük településünket,
· Az új ligetünkben megtörtént a fásítás, füvesítés,
· Utcatáblákat, hirdetõtáblákat helyeztünk ki,
· Figyelõ kutakat helyeztünk el a volt szeméttelepünkön (kötelezõ feladat volt)

Pályázati támogatásokból megvalósult beruházások:
· 2002-3-ban Játszótér és oktatókert építésére (egyik pályázat) 5 500 000 Ft-ot sikerült szereznünk,
· 2002-ben Szlovák klub akadálymentesítésére, átalakítására,
2 990 000 Ft-ot nyertünk.
· 2002-ben HCCP rendszer kialakítása, általános iskolai konyhánk korszerûsítésére,
1 700 000 Ft-ot kaptunk, (sajnos az alacsony gyermeklétszám
miatt a fõzés szünetel, csak melegítõ konyhaként üzemel)
· 2002-ben Millenniumi emlékliget kialakítására, 400 000 Ft
támogatást kaptunk,
· 2002-ben Földútjaink karbantartásra, 1 800 000 Ft-ot
nyertünk,
· 2003-ban Közhasznú munkára, parlagfû irtására, 2 812 725
Ft-ot nyertünk,
· 2003-ban Öt kistelepülés összefogásával, szemétszállító jármû vásároltunk, 24 000 000 Ft értékben,
· 2003-ben Hulladékgyûjtõ edényzetre (kukákra, gyûjtõ ládákra) 1 350 000 Ft-ot kaptunk,
· 2003-ban További kerékpárút építésére Kardos - Csabacsûd
közötti szakaszra 28 000 000 Ft-ot nyertünk,
· 2004-ben Környezetvédelmi alaptól, a hulladéklerakónk kötelezõ környezetvédelmi felülvizsgálatára, tényfeltárására,
1 300 000 Ft támogatást szereztünk,
· 2005-ben PHARE Uniós pályázatán a Küzdelem a munka Világából történõ kirekesztõdés ellen, 10 fõ, 18 hónapos foglakoztatására, közhasznú munkavégzésre, oktatásukra és eszközök beszerzésére, összesen 18 000 000 Ft-ot nyertünk,
· 2005-ben Külterületi buszvárók építésére a 44-es Fõút mentén, 2 563 500 Ft támogatásban részesült.
· Közmunkások foglakoztatására a munkaügyi központ támogatásával, éves szinten átlagosan, 1,5 milliós Ft-os támogatást pályáztunk meg sikeresen.
· Az évek során, különbözõ pályázatokon több számítógépet
és nyomtatót is pályázat útján sikerült beszereznünk, mintegy 1 640 000 Ft értékben.
· 2004-2006 Ingyenes Internet hozzáférések kialakítására
(Idõsek klubja, Iskola, Önkormányzat, Közösségi hozzáférés) 1 440 000 Ft Állami támogatást jelentenek.
· A közösségi internet használatát az Önkormányzat, munkaidõ alatt ingyenesen biztosította, melyet igen sokan igénybe
is vettek, fõleg fiatalok,
· Folyamatosan részt vettünk a Gyomaendrõdi Hulladéklerakó
mû beruházásában és a közös pályázatainkon, az eddig elnyert és ránk esõ tulajdoni rész 18 000 000 Ft,

Folyamatban lévõ megnyert pályázatok:
· 2006-ban Orvosi rendelõnk akadálymentesítésére, 887 730
Ft-ot kaptunk,
· 2006-ban Szabadidõközpont kialakítására, bitumenes kispályánk labdafogó ráccsal történõ bekerítésére, 2 500 000
Ft-ot nyertünk,
További nagyobb beruházásra, mint pld a szennyvízberuházás, vagy külterületi útépítés megvalósítására, sem a sajáterõ,
sem az Önkormányzat számára megfelelõ pályázat nem ált rendelkezésre. A faluközponti épületének (kultúrház - hivatal) átalakítására benyújtott SAPARD pályázatunk ( 60 milliós beruházás) forráshiány miatt lett elutasítva.
Testületi üléseinken, az egyhangúan hozott határozatok, döntések aránya, 95% feletti volt, ez is a jó együttmûködést fejezi
ki. Településünk testületi üléseinken politizálás, valamint politikai alapon döntés sosem született. Döntéseink meghozatalában, mindig a többség érdekeit vettük figyelembe.
Az elnyert támogatások mellett a takarékos, ésszerû gazdálkodás minden évben egyensúlyba hozta költségvetésünket, a folyamatos megszorítások ellenére.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év alatt a lehetõségeinket is
figyelembe véve, kiemelkedõen teljesítettünk. Ésszerû döntéseinket a társulások vonatkozásában, mindig idõben meghoztuk.
Vagyonunk az elnyert pályázati támogatássokkal folyamatosan nõtt. A képviselõ-testület a gazdasági program megvalósításához felelõs döntéseivel nagyban hozzájárult, amelyet valamennyi képviselõtársamnak ezúton is megköszönök.
Brlás János
polgármester

KONDOROS

Kondoros minden polgára büszke lehet

Örömmel jelenthetem ki,
hogy az elmúlt idõszakban megvalósított fejlesztések és az elvégzett munka eredményeként
településünk elismert és talán
egy kicsit irigyelt is Békés megyében  nyilatkozta Dankó
Béla polgármester.
A kötelezõ feladatellátás a
csökkenõ állami szerepvállalás
mellett egyre nagyobb terhet
jelent minden településnek, de
Kondoroson ezzel a problémával is meg tudtunk birkózni.
Míg más megyei települések
csak óriási mûködési hiánnyal
tudják intézményeiket mûköd-

tetni, hitelfelvétellel, addig mi
az intézményeink mûködését
meg tudjuk oldani saját forrással kiegészítve az állami normatívákat. Kiaknáztuk a pályázati lehetõségeket, hiszen csak
így tudtunk ebben a ciklusban
is közel 1 milliárd forintnyi fejlesztést megvalósítani Kondoroson. Továbbra is meg tudtuk tartani saját ünnepünket a
Betyár Napokat és támogatni
tudtuk a civil- és sport szervezeteket. Pályázati források
felhasználásával tudtuk a
Kondorosi Csárdát újra a
kondorosiak szolgálatába állítani, a hõsök terét felújítani,
a szennyvízberuházást folytatni, a Csárda mögötti terek
rendbe tenni, a tarcsai utat
leaszfaltozni, a belvízrendszerünket tovább fejleszteni és
korszerûsíteni, a Széchenyi
utcában aszfaltozott utat készíteni,
eljuttatni
az
internetezési lehetõséget a teljes településre, a polgármesteri Hivatal akadálymentesítését elkezdeni, közmunkaprogramokat beindítani.
Természetesen településünk

fejlsztését a jövõben is folytatni kell, mely fejlesztések alapfeltétele a tervek elkészítése.
Megfelelõ pályázati kiírások
esetén az elõkészített tervekkel folytatni tudjuk a korábban megkezdett munkát. Kész
tervünk van a Mûvelõdési Ház
felújítására, a 44-es melletti
kerékpárút folytatására kondoros közigazgatási határáig Békéscsaba irányába, van
tervünk az új szennyvíztisztítóra, a szennyvízhálózat építésének folytatására, belterületi utak építésére. Már ter-

vezés alatt áll az új mezõgazdasági feltáró út is és készül a
terv az ez év végén bezárásra
kerülõ kommunális hulladéklerakó telepünk rekultivációjára is. Mindezt elérni az egyre
nehezebb gazdasági környezetben nem kis munka volt, melyet csak a település polgáraival összefogva tudtunk
megvalósítani. Ezekre a közösen elért eredményekre Kondoros minden polgára büszke
lehet.
Dankó Béla
Kondoros polgármestere

Megvalósult beruházások 2006-ban

Kondorosi Piac kialakítása
AVOP 3.2.23. 25.000,-eFt, BM EU Önerõ Alap 9.831,-Ft,
Össz. Beruh: 41.382,-eFt
Közmunkaprogram 2005-2006. 4.698.239 Ft /90%/
Szennyvíz II/A ütem
Össz. Beruházás: 92.200,-eFt, TEKI 28.320,-eFt, Céltámogatás 36.880,-eFt
ROP 3.2.1. Paktum a Körös-szögi kistérségben a foglalkoztatási helyzet javításáért
42.000,- eFt 100 %-ban támogatott
AVOP 3.2.21. BM EU Önerõ Alap
Mezõgazdasági bekötõ út építése
1. igényelt tám.: 074/2-095 hrsz - 1925,22 m hosszú
AVOP: 69.550.000 Ft /85 %/
BM EU: 7.364.000 Ft /9,3%/
Össz. beruházás:81.824.119,-Ft
2. igényelt tám.: 074/1-046 hrsz  1723,51 m hosszú
AVOP: 65.125.000 Ft /85%/
BM EU: 6.896.000 Ft /9,3%/
Össz. beruházás: 76.617.767,-Ft
Címzett támogatás Békés megye 6 településének belterületi
vízrendezése
Címzett: 50.661,-eFt /90%/
Össz. Beruh:56.090,-eFt
TEKI- Széchenyi utcai útépítés
17.806.653 Ft, Össz. Beruházás: 27.395,-eFt
GVOP 4.4.2.- Szélessávú közmû kiépítése a szarvasi kistérségben (Többcélú) 187.331.000 Ft
Fogyatékosok EsélyeKözalapítvány:
Középületek akadálymentesítése (Polg. Hiv.)
2.500.-eFt össz. Beruházás: 3.200,-eFt
Ez a beruházás megvalósulása folyamatban van.

ÖRMÉNYKÚT
Örménykút Község Önkormányzatának életében a végéhez közeledõ ciklus a nem túl
látványos (de fontos) fejlesztésekrõl is szólt.
A település korábban nem
rendelkezett településrendezési tervvel, amire pedig az
összehangolt, megalapozott
településfejlesztés szempontjából szükség volt. A rendezési
terv elkészítésének 7,5 MFt-os
költségének fedezete a BMTT
által nyújtott támogatásból és
önkormányzati önerõbõl tevõdik össze. A rendezési terv még
nem lett végleges formában elfogadva, mivel a szakma eredetileg nem tartotta indokoltnak a külterületi tanyasorok
fenntartását. Ez ellentétben áll
azonban az elképzeléseinkkel,

Az elmúlt idõszak fontos fejlesztései

így a terveket átdolgozásra
visszaküldtük.
Az említett probléma alátámasztására szükség volt tanulmány készítésére is, mely a tanyasorok jövõjét vizsgálta és
kimutatta a tanyai életforma
létjogosultságát Örménykúton. A rendezési terv közeljövõbeni elfogadásának eredményeként megnyílhat a lehetõség EU-s pályázatokon való
részvételre mind az önkormányzat, mind az itt mûködõ
vállalkozások számára. Fontos
hangsúlyozni, hogy a rendezési terv alapfeltétele lesz a pályázatokon való részvételnek.
Szintén a BMTT-hez kapcsolható fejlesztés a folyamatban lévõ Dózsa György úti járdaépítés. Az idei és a jövõ év-

ben elkészül a közel 1 km-es
szakasz. Ennek a beruházásnak
a költségigénye 7,3 MFt.
2003-ban már történt járdaépítés a településen. Akkor
saját erõs beruházásként 450
fm betonjárda létesült szintén
a település fõutcáján. Ez akkor
1,3 MFt-ba került. A belterületi járdaépítés mellett a járdalapok külterületen történõ
újrahasznosítása is folyamatban van. A belterületen felszedett betonlapokból 1 km-nyi
kétnyomos út és járda épülhet.
Örménykúton a korábban
évtizedekig mûködõ szeméttelep 2002-ben került lezárásra. A sorompó lecsukása azonban nem oldotta meg a problémát amit az ott tárolt szemét
ártalmatlanítása okozott. A

telepet rekultivállni kell és ennek már történtek lépései. Elkészült egy rekultivációs tanulmány és egy kútfúrási terv.
Ezek együttesen 2,5 MFt-ba
kerültek. Most augusztusban
megtörtént a talajvízfigyelõ
kutak kifúrása és létesítése is
ami több mint 1 MFt-ba került.
A tavalyi év végén a szeméttelepet földtakarással láttuk el
és ezért 300 eFt-ot fizettünk
ki. Az idei évben el fog készülni a rekultivációs terv is, ami
újabb 1 MFt-os költségigényt
állít az önkormányzat elé.
Van ma már elfogadott hulladékgazdálkodási tervünk és
környezetvédelmi programunk
is. A két program együttesen
közel 1 MFt-ba került. Utóbbi
megvalósításához minisztériumi pályázaton nyertünk 600
eFt-ot.
Történt informatikai fejlesztés is, aminek köszönhetõen a
hivatal emeletén minden lakos
térítésmentes szélessávú
internetezési lehetõséghez juthat hozzá. Úgy tûnik, hogy kellett hozzá közel két év, hogy
ez a szolgáltatás népszerû legyen, de ma már szinte folyamatos az igénybevétel a hivatal nyitvatartása alatt. Ilyen
célra közel 3,2 MFt-ot fordított az önkormányzat. Erre
önerõt nem használtunk fel,
hanem kizárólag pályázaton
nyert pénzeket.
Foglalkoztatás terén is pályáztunk több alkalommal is.
Voltak egyéni és más településsel közös pályázataink is.
11 MFt körüli munkabér lett

különbözõ pályázatokon a településre hozva és ez az összeg
Örménykúti lakosok fizetésére lett fordítva.
EU-s pályázat kapcsán 4.8
MFt értékben lettek munkaeszközök, fûnyírók vásárolva melyek 480 eFt körüli saját erõbe kerültek. A ciklusban két
lakással növeltük a bérlakásállományát az önkormányzatnak. A két lakás kialakítására
1,6 MFt-ot költöttünk.
A háziorvosi szolgálat mûködtetését kiemelten fontosnak
tartjuk. Ezért is örömteli,
hogy hosszú évek problémáját
sikerült részben megoldani a
rendelõ fûtéskorsszerûsítésével, ami 800 eFt-ba került.
A rendelõre felújítására két alkalommal is nyújtottunk be pályázatot, melyek azonban támogatást nem kaptak. Informatikai fejlesztésekre a szolgálatnál közel 1,5 MFt körüli összeget költöttünk. A 2002 nyarán átadott konyha eszközellátása is pályázattal lett megoldva 1,4 MFt értékben.
Megvalósult még a település
ingatlanjainak házszámmal és
utcanévtáblával történõ ellátása, a hivatal belsõ festése, az
állati hulla gyûjtõtelep körülkerítése, sorompóval történõ
ellátása, a fizikai állomány melegedõjének fûtéssel történõ
ellátása.
Örménykút az elmúlt ciklusban közel megnégyszerezte a
benyújtott pályázatainak a számát. Az önállóan benyújtott
pályázataink összértéke is meghaladja a százmillió forintot. A

más településekkel közös pályázatok esetén (ha csak az örménykút közigazgatási területén megvalósítandó fejlesztéseket) nézzük akkor ez az összeg
még 200 MFt-tal emelkedik.
Fontosnak tartom, hogy egy
elutasított pályázat elkészítése is annyi munkába kerül, mint
azé ami támogatást is kap. A
saját pályázatainkat kivétel nélkül házon belül készítettük ami
jelentõs megtakarítást eredményez, mivel a pályázatkészítési
sikerdíj egyébként elérheti
akár a támogatási összeg közel 10 %-át is. Pályázataink
közül egy sem lett formai hiba
miatt elutasítva, ami mutatja,
hogy szakmailag megfelelõ a
felkészültség. Ezt fontosnak
tartom, mivel a bevett gyakorlat szerint erre külön embereket, külön cégeket alkalmaznak. A következõ években a
2007-es források megnyílásával még nagyobb teret kap a
pályázatokban történõ, projektelvû gondolkodás.
Nagyon fontos, hogy a kistérségi gondolkodás ne menjen az önállóság kárára. Vannak olyan dolgok amiket méretüknél fogva célszerû közösen
megoldani, de vannak olyan
szolgáltatások amiket mindenképpen helyben kell tartani.
Szükség van az önálló döntésekre, hogy a hiányt termelõ feladatok is megmaradjanak
a településen, mivel ezeknek a
fenntartása csak nekünk - az
itt élõknek - fontos.
Szakács Jánosné
polgármester

