Önkormányzati hírek
Kedves olvasók!
Az elõzõ lapszám technikai okok miatt több háztartásba nem jutott el, amiért ezúton is elnézésüket kérjük.
Az ott megjelent polgármesteri beszámolót - fontosságára való tekintettel - újból közöljük.

Polgármesteri beszámoló

Tisztelt Nagycenkiek!
A 2017-es esztendõ önkormányzati
eseményeirõl szeretném Önöket
tájékoztatni, valamint néhány
közérdekû felhívást tenni Önök felé.
Az elõzõ év végi beszámolómban jelzett
fejlesztési elképzeléseinket a képviselõ
testület a 2017-es költségvetési
rendeletében elfogadta. Fedezetül az
elõzõ évi 60 millió forint tartalékot és
a kialakuló önkormányzati tulajdonú
építési telkek, értékesítésébõl
származó bevételeket rögzítette.
Ennek megfelelõen az év elején
megkezdõdött a Kövesmezõn 43 db
új építési telek közmûvesítése,
illetve utcasorok kialakítása.
A víz- és csatorna közmû kiépítésre
került, mûszaki átadása megtörtént.
Szintén befejezõdött az útalappal
ellátott utcasorok kialakítása.
A számlák kifizetésre kerültek,
a végösszeg 50 millió forint volt.
A 43 db telek villany és gáz
közmûvesítés költségét - összesen 32
millió forintot - a két szolgáltatónak,
az EON-nak és az ÉGÁZ-nak kifizettük.
A tervezést és a kivitelezést 2018 június
végi határidõvel õk fogják elvégezni.
Ez a falu életében lehet, hogy nem
látványos, de a jövõje szempontjából
igenis nagyon fontos beruházás így
összsen 82 millió forintba került.
A kialakított telkeket már hirdetjük,
megkezdtük az értékesítést 7500 forint
+ 27%
Áfa négyzetméter áron,
átlagban 650m2 alapterülettel.
A Dózsa krt-on tavalyi évben
megvásárolt 260/2 hrsz-ú területbõl az
idén kialakítottunk7 db építési telket,
egyet már értékesítettünk is, a közmûvek
telekhatáron belüli bekötése az értékesítés
után történik majd meg.

A két területen lévõ telkek össz nettó értéke 230 millió forint, ami fedezetül
szolgál majd a falu égetõen szükséges beruházásai nagy részéhez.
Felsorolnám ezeket a szükséges fejlesztéseket és a tervezett költségeket.
Fejlesztés
Várható költség
Gyár utca teljes felújítás
40 millió
Szigetvári szennyvíz átemelõ építése
25 millió
Eperfa sor Soproni utca vége útépítés
15 millió
A posta utáni parkoló felújítása
35 millió
Iskola felújítási pályázat önrész
30 millió
Járda építés
50 millió
Egészségház felújítás ( ha nem nyer a pályázatunk)
30 millió
Temetõ felújítás
10 millió
Lakópark utcáinak aszfaltozása
40 millió
Sportcsarnok felújítási pályázat önrész
15 millió
Összesen
290 millió ft
Véleményem szerint 3 év alatt a felsorolt a minél nagyobb bevétel elérése.
fejlesztéseket meg lehet valósítani. Ezért türelemmel kivárjuk a vásárlási
A hiányzó 60 millió forintot a helyi szándékokat. Türelmet kérek Önöktõl is.
adóbevételeinkbõl tudjuk fedezni, Az önerõs fejlesztési lehetõségeinket
ez évi 20 millió forintot jelent, elemezve, én egy teljesen pozitív
amit teljesen reálisnak tartok. jövõképet látok. A pozitív jövõképet
A felsorolt fejlesztésekbõl az elsõ hármat erõsíti az a megyei és állami elismerés,
már az idei költségvetésbe betettük. amely két nagy pályázat támogatásában
Az elõzõ évi telek értékesítési hullám valósult meg.
az idei évben jelentõsen csökkent, Támogatást nyert az óvodánk
ezért elõfordulhat, hogy a betervezett t e l j e s f e l ú j í t á s a , b õ v í t é s e .
fejlesztéseket nem tudjuk az idei évben Emelet ráépítés történik 120 m2
megvalósítani. A telekértékesítés nagyságban, a teljes gépészet kicserélésre
bevételei csak fejlesztési célra kerül, csoportszobák, folyósok, konyha
használhatók fel, így a lassan befolyó padlózata, nyílászárói szintén kicserélésre
telekbevételeket gyûjtjük, és amikor
kerülnek. Az udvari tároló épület
rendelkezésre áll egy beruházás
elbontásra
kerül, helyette egy teljesen
költsége, azonnal elkezdjük.
A telek vásárlási szándék csökkenésének új épület épül, udvar térkövezés, új
több oka is lehet, elõfordulhat, hogy kerítés az iskola felõli oldalon és egy új
az eladási ár felemelése is ezek közé gépkocsi lejáró valósul meg. A teljes
tartozik. Az önkormányzati vagyonnal épület külsõ szigetelése és homlokzati
való felelõs gazdálkodás alapján, csak vakolása, külsõ és belsõ festése történik
egy szempont lehet a meghatározó, meg 94 millió ft pályázati pénzbõl.

Önkormányzati hírek
Szintén támogatást nyert a Peresztegi
Önkormányzattal közösen benyújtott
Pereszteg- Nagycenk kerékpárút
pályázatunk. Peresztegen belül épül
egy kerékpár út egy híddal, amely
összeköti a két település részt, ezzel
biztosítva a biztonságos gyalogos és
kerékpáros közlekedést. Pereszteg
Nagycenk között 1,4 km hosszú 3,2
méter széles nagy terhelést bíró
útalappal ellátott kerékpárút épül,
melyet korlátozott számban gépjármû
forgalomra is lehet használni. A két
településnek a jövõje szempontjából
nagy lehetõség ez az út ( egészségügy,
oktatás, sport, kulturális élet).A pályázat
298 millió ft támogatást nyert.
Mindkét pályázatnál aláírtuk a
támogatási szerzõdést, az idei évben az
adminisztrációs feladatokat végezzük
el, megvalósíthatósági tanulmány,
engedélyes és kiviteli tervek elkészítése
engedélyeztetése, közbeszerzési eljárás
lebonyolítása. Az építési munkákat
jövõ évben tervezzük elvégeztetni 2018
-ban szeretnénk a pályázatokat lezárni.
A pályázatok 100% -os támogatottságúak.
További négy pályázatunk vár elbírálásra:
Egészségház teljes felújítás 65 millió
forint értékben, ez is 100% támogatású,
Amennyiben nyerne, akkor az önerõs
fejlesztéseknél jelzett 30 millió
forintra nem volna szükség.
Iskola felújítás 75 millió forint értékben,
ez egy vidékfejlesztési pályázat, itt a
max. támogatás 50 millió forint.
Amennyiben nyer a pályázat akkor
a fennmaradó 25 milliót hozzá tesszük
önerõbõl, ha nem nyer, akkor 30 millió
forintból egy csökkentett tartalmú felújítást
végzünk el az iskolánkon saját forrásból.
Sportcsarnok felújítás: ezt a
Nagycenki Sportegyesület Labdarúgó
Szakosztálya pályázza a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél 45 millió forint
értékben. Itt 30%-os az önrész, így a
tervezéssel együtt 15 millió forintot
az önkormányzat tenne hozzá. Ezzel
a pályázattal a teljes vizesblokk és
gépészet kicserélésre kerülne,
átalakítással és egy új épületrész
építésével az öltözõk számát hárommal
növelni tudjuk, amire nagy szükség
van az utánpótlás nevelésnél.
Amennyiben nem nyer a pályázat, a
felújítás elmarad, késõbb valósul meg.

Az iskola melletti, leromlott állapotú,
jellegtelen formájú vizesblokkból
szeretnénk többfunkciós próbatermet
létrehozni. Teljes homlokzati felújítás,
egy nyeregtetõ vörös kerámia cserép
fedéssel, teljes belsõ átalakítás a 20
millió forintos pályázat tartalma.
Ezzel a fejlesztéssel szeretnénk otthont
adni a néptáncosoknak, egyházi
kórusnak, nyugdíjas klubnak, iskolai,
óvodai kisebb rendezvényeknek.
Mellékesen a falu központnak is
nevezhetõ Széchenyi-tér egy szép
épülettel gazdagodna.
Önkormányzatunk az
Önkéntes
Tûzoltó Egyesületünk kérésére,
javaslatára egy új õrs építésébe kezdett
a Fertõbozi úton, a képviselõ testület
egyhangú támogatásával. A tervek
elkészülte után, értékesítésre kerül a
Dózsa krt-on lévõ õrs épülete a
garázzsal együtt. Az ingatlant
értékbecslés alapján, licit útján fogjuk
eladni, amennyiben valakit érdekel,
akkor a jegyzõ asszonynál vagy nálam
lehet érdeklõdni. Az értékesítésért kapott
bevételbõl fogjuk az új õrsöt kialakítani.
A bekerülési költségek csökkentésére
az egyesület tagjai egyes szakipari
munkákat saját maguk elvégeznek.
Ezen felül, az elmúlt évek során
pályázatokon nyert támogatásaikat
most erre a beruházásra fordítják.
Mindezek alapján biztos vagyok benne,
nagyon mozgalmas évek következnek.
Ezek a fejlesztések az Önök komfort
érzetét növelik, jobb lesz itt élni,
a megvalósítási idõszakban viszont
nagy lesz a felfordulás, ami miatt
elõre is kérem a türelmüket.
Az elkövetkezõ években még a faluban
lesz egy 3,5 milliárdos kastély felújítás
és M85 gyorsforgalmi út építés is amihez
szintén szükséges lesz az itt élõk alázata.

Így szépül meg az iskola melletti épület,
ha nyer a próbaterem kialakítására
beadott pályázat

Ilyen nagyságrendû fejlesztésre
ilyen rövid idõ alatt
a falunk
életében még nem volt példa.
Néhány nagyon fontos, a közösségünk
mindennapjait befolyásoló, észrevételt,
kérést szeretnék még Önökkel közölni.
Égetés: az országos tûzvédelmi
szabályzat lehetõséget ad az
önkormányzatoknak, hogy saját
rendeletükben engedjék vagy ne
engedjék és szabályozzák a tûzgyújtást.
Önkormányzatunk a 25/2012 (XI.11,)
rendeletében engedélyezi és szabályozza
az avar és kerti hulladékok nyílttéri
égetését. Szigorúan tilos bármilyen
ipari eredetû anyag égetése. Nagyon
sok panasz érkezett az égetéssekkel
kapcsolatosan, - zöld hulladék, szeles
idõ, környezetre veszélyes anyagok,
közel a szomszéd növényeihez és
sorolhatnám- kérem legyünk
tekintettel egymásra. Azért hoztunk
engedékeny rendeletet, hogy
mindenkinek lehetõsége legyen elégetni
a kertekben keletkezõ hulladékot,
kérem tartsák be az írott és íratlan
szabályokat.

A tornacsarnok látványterve az új vizesblokkal. Sikeres
pályázat estetén 2018-ban valósulhat meg a bõvítés.

