Écsi Hírmondó
2008. április

14. szám

Megjelenik: alkalmanként

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Köszöntöm az Écsi Hírmondó olvasóit!
Az előző szám megjelenése óta eltelt
több mint három hónap, véget ért egy
esztendő, és megkezdtünk ismételten
egy új évet. Áttekintettük anyagi lehetőségeinket, a pályázati források lehetőségét, és megterveztük az előttünk álló
időszakot.
Költségvetésünk:
Ahhoz, hogy településünk és önkormányzatunk a 2008. esztendőben is
működni tudjon, elsőként költségvetésünket kellett összeállítani, melyet a
képviselő-testület
296.844.000,-Ft
bevétellel és kiadással elfogadott.

Közoktatás:
Benyújtottuk Ravazd községgel közösen a
”XXI. századi oktatási-nevelési feltételek
megteremtése Écsen és Ravazdon” című
közoktatási infrastruktúra fejlesztésére
kiírt pályázatot, valamint egy iskolai
informatikai fejlesztés megvalósítására
lehetőséget teremtő, az „Intelligens iskola
a tudás szolgálatában” című pályázatot.

Fontos
feladat
a
csapadékvíz
elvezetése,
az
ABC
melletti
Hegykanális (Berettyó) kiépítése a
Pándzsáig.

Közérdekű információink:
Orvosi rendelő:
Folytatjuk az orvosi rendelő felújításának
munkálatait, ami várhatóan 2008. augusz- Közlemény a mozgáskorlátozottak
közlekedési kedvezményeiről:
tusában átadásra kerül.
Buszöblök és buszvárók:
Buszöblök és buszvárók kiépítésére is pályázatot nyújtottunk be. A pályázat tartalmazza az ABC előtt buszváró és buszöböl kialakítását, a játszótérnél és a Művelődési Háznál buszváró, valamint az
Önkormányzat hivatala előtti buszöböl
kialakítását.

Mint már számos tájékoztatómban
említettem, beruházásokat csak pályázati lehetőségek elnyerésével lehet tervezni és megvalósítani.
A pályázatok, amiket vártunk úgy néz ki
kiírásra kerülnek, van ami már kiírásra
is került. Az előttünk álló időszakra így
hát tervezhetünk. Pályázataink pozitív
elbírálása esetén pedig megvalósul- Autóbusz vásárlás:
Tervezi az Önkormányzat a Földműveléshatnak fejlesztési elképzeléseink.
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál
egy 18 személyes kisbusz vásárlásához táJáróbeteg-ellátó Központ:
Döntést hozott képviselő-testületünk a mogatás igénylését. Ez a pályázati lehetőPannonhalmán megvalósuló járóbeteg- ség, és a közoktatási informatikai pályázat
ellátó központ megvalósítására benyúj- is, saját forrást nem igényel, sikeres
tott pályázaton való részvételről. A pályázat esetén 100 %-ban támogatott.
beruházás kb. 1 milliárd forint, melynek
megvalósulása esetén várhatóan köny- Ravatalozók: látványterv
nyebben és gyorsabban jutunk szakor- Ebben a hónapban várható, hogy kiírásra
kerülnek azok a pályázatok, amik lehetővosi ellátáshoz .
séget
teremtenek a temetőinkben lévő raAz ellátást az alábbi területeken lehet
vatalozók
felújítására, újjáépítésére, valamajd igénybe venni: labordiagnosztika,
mint
községünkben
az Ady utca burkoröntgen, ultrahang, sebészet, ortopédia,
nőgyógyászat, belgyógyászat, kardioló- latának felújítására, megerősítésére.
gia, tüdőgyógyászat, szemészet, ideggyógyászat, urológia, pszichiátria, fül- Könyvtár:
orr-gégészet, reumatológia, bőrgyógyá- A második félévben szintén elsősorban
szat, csecsemő- és gyermekgyógyászat. állami támogatásból szeretnénk felújítani
Ezek az ellátások, úgy gondoljuk Écs a könyvtárunkat.
község lakosságának
egészségügyi Vízrendezés: E témával is foglalkozni
ellátására pozitív hatással lesznek.
kell.

Értesítjük ügyfeleinket, hogy a súlyos
mozgáskorlátozott személyeknek a
közlekedési kedvezmények iránti
kérelme (közlekedési támogatás és
személygépkocsi szerzési, átalakítási
támogatás) 2008. április 30-ig nyújtható be. Az ezt követően benyújtott
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el
kell utasítani. Kivételt képez ez alól az
átalakítási támogatás, vagy ha a mozgáskorlátozottság ténye év közben következik be. (Az előző évben /években
támogatást kapott személyek részére a
nyomtatványok postázása folyamatban
van.) A kedvezménnyel kapcsolatos
részletes felvilágosítás Écs-Ravazd
Körjegyzősége hivatalában ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a
473-168 –as telefonszámon kérhető.
Település tisztaság:
Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlanok előtti átereszeket a csapadékvíz
elvezetésének biztosítása érdekében
szíveskedjenek kitisztítani, az ingatlanok előtti területet tisztán tartani, a
gyomtalanításról gondoskodni.
Itt szeretném felhívni a figyelmet temetőink rendjének megóvására, a
temetők és környékén való tisztaság
megteremtésére és fenntartására.

Pályázati felhívás:
A parlagfű elleni védekezés 2008-ban is
Écs Község Önkormányzata
kiemelt feladat kell, hogy legyen
gyermekrajz pályázatot hirdet
minden ingatlan tulajdonosnak, föld„Építsünk
együtt játszóteret!” címmel.
használónak. Az egészségünk védelme
érdekében kérünk mindenkit, hogy folyamatosan törekedjen e feladat A pályázat során a pályázók egyes rajzaikkal
mutathatják be az Önkormányzat által Écs
ellátására.

A pályázat formai követelményei:
A rajzpályázatra minimum A/4 –es méretű
rajzlapon vagy makett formájában megvalósított alkotások nevezhetők. Az elkészítés technikája szabadon választott: vízfesték, tempera, filctoll, tollrajz stb.
Egy alkotó kizárólag egyetlen rajzzal páközségben 2008-ban kiemelten kezelt települyázhat. A pályázat postázásával a pályázó
lésfejlesztéshez, környezetrendezéshez kaptörvényes képviselője hozzájárul ahhoz,
Ebtartás:
csolódó elképzeléseiket.
hogy a rajzot Écs Község Önkormányzahonlapján
közzétegyük.
Kérjük az ebtartókat, hogy az ebek zárt A pályázat célja: A rajzok elsődlegesen a gyer- tának
(www.ecsfalu.hu)
mekek
által
a
természeti
környezet
szebbé,
helyen történő tartásáról gondoskodjaesztétikusabbá, használhatóvá tételével kap- A legjobb alkotásokból a gyermeknapon
nak.
kiállítást rendezünk a Művelődési Házban.
Az önkormányzat társulási formában a csolatos, a mindennapi életen tapasztalt élmé- Eredményhirdetésre és a kiállítás megnyigyepmesteri feladatok ellátása keretében nyeiket, elképzeléseiket jelenítsék meg. Mu- tására a Gyermeknap alkalmából 2008.
gondoskodik a település belterületén a tassák be a gyermekek érzékenységét a szebb május 30-án kerül sor.
kóbor ebek befogásával, őrzésével, érté- környezet kialakításával kapcsolatban, jelenít- A pályázat benyújtása: A rajzok beadási
kesítésével vagy ártalmatlanná tételével, sék meg azt az idealizált világot, ahol szívesen határideje: 2008.máj. 15.
továbbá az emberre egészségügyi szem- töltik szabadidejük egy részét, ahol szívesen Cím: Écs Község Önkormányzata, Mondovics László polgármester, 9083 Écs Fő u. 94
pontból veszélyes, valamint az állatállo- játszanak.
Az alkotásokon fel kell tüntetni az alkotás
mány egészséget veszélyeztető betegség A pályázat témája: Játszótér tervezése
címét, a pályázó nevét, életkorát, postai cítüneteit mutató, betegségre gyanús kó- (Öreghegyi buszforduló)
mét, telefonszámát, a szülő/ gondviselő nebor ebek és macskák kiirtásával kapcso- Pályázati kategóriák:
vét, a felkészítő pedagógus nevét. (A belatos feladatok ellátásáról.
küldött műveket nem küldjük vissza.)
Kisiskolás kategória (1-4. osztály)
A zsűri által díjazott rajzok készítői 2008.
Felső tagozatos kategória (5-8. osztály)
Lomtalanítás:
május
25-ig írásban kapnak tájékoztatást
Mindkét kategóriában az első három helyeaz értékelés eredményéről. További inforzettet jutalmazzuk az alábbiak összegű,
máció: Szabóné Pacsai Ilona rajztanártól
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy ajándékutalvánnyal: 1. helyezett: 5.000 Ft,
kérhető a 473-069-es telefonszámon.
a lomtalanításra az idei évben augusz2. helyezett: 3.000 Ft, 3. helyezett: 2.000 Ft.
tusban kerül sor, amelynek pontos időA zsűri a rajzok értékelésénél különdíj létrepontjáról a helyben szokásos módon táMondovics László
hozásának jogát is fenntartja.
jékoztatást adunk.
p
polgármester

