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Ennyi fejlesztés, felújítás és karbantartás fért bele
az elmúlt egy évbe.
Terveink között szerepel:
• Az év első felében,(falunapi átadással) a Dózsa
György és Rákóczi Ferenc (Vörösmarty M.
utcáig), mint gyűjtő utcák szélesítésével és újra
aszfaltozásával kell végeznünk. Ehhez 50 millió Ft
pályázati pénzt nyertünk.
• Az első fordulón túl jutott a művelődési ház
felújítási pályázatunk (IKSZT), sikeres második
forduló után szeretnénk a fűtés, világítás rendszert
teljesen
felújítani,
nyílászárókat
műanyagra
cseréltetni és technikai eszközöket is beszerezni 44
millió Ft bekerülési értéken.
• Eleget kell tennünk anyagilag a csatornázási
pályázatunk önrészének is, mely több milliós tételt
jelent.
• Folytatnunk kell az épületeink külső felújítását, azt
gondolom, hogy a jövő évben a gyermekorvosi
rendelőre kell költenünk.
• El kell végeznünk az irodák belső festését és ahol
szükséges a bútorzat cserét a községházán.
Más fejlesztéseket nem igen tervezhetünk, mert a
csatornázás pályázati önrésze több évre lekötheti a
fejlesztési forrásainkat és az elnyert pályázatokhoz is
biztosítanunk kell a vállalt önrészt. Bár benne vagyunk
az ivóvíz minőségjavítási programban, de teljes
felelőtlenséget jelentene, ha vállalnánk a második
fordulós részvételt is, mivel 35-40 millió Ft-os önrészt
igényelne (más községek sem teszik).
Azonban, ha kedvező önrészű (10-20%), hazai forrású
pályázat jelenne meg, akkor térfigyelő rendszer
kiépítésére szeretnénk pályázni, ezzel is növelni
szeretnénk helyben a közbiztonságot.
A község ügyeivel átlagosan, hetente négyszer fél
napot
foglalkoztam,
legjobb
tudásom
és
képességem szerint képviseltem településünket
különböző
értekezleteken,
pályázati
ügyekben.
Kihasználtam
(illetve
megpróbáltam
kiépíteni)
személyes kapcsolataimat. Igyekeztem jó kapcsolatot
fenntartani helyi vállalkozókkal, intézmény vezetőkkel,
egyházakkal, rendőrséggel megyei-, kistérségi-, régiós
vezetőkkel. Szabadidőmben részt vettem a helyi
társadalmi szervezetek rendezvényein.
Nem maradt más hátra, mint az, hogy köszönetet
mondjak Hercegszántó község lakossága nevébe
azoknak, akik önzetlenül segítették munkánkat,
becsületesen
ellátták
feladatukat
legyen
az
köztisztviselői, orvosi, közmunkási vagy szervezői
munka.
Szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak,
hogy mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül részt
vettek a munkában, javaslataikkal és szavazataikkal
hozzájárultak településünk fejlődéséhez.
Önöknek, hercegszántóiaknak pedig azt a bátorítást,
elismerést, ami ahhoz kellett, hogy tovább folytassuk,
csüggedés nélkül a megkezdett munkát, hisz kaptunk
jogos vagy jogtalan kritikát is.
Tekintettel arra, hogy közeleg a szeretet ünnepe,
kívánok önöknek és otthon maradt családtagjaiknak,
lakosainknak

Az új temetői részen járdát építettünk
500.000 Ft –ért.
A ravatalozó belső terét és külső előtető alatti
részét
új
hidegburkolattal
láttuk
el,
megszüntetve ezzel a töredezett cementlapokat és
a
repedezett,
látványában
is
kifogásolható
betonozott részt.
Felállításra került a 2db új játszótér, a focipálya
és az iskola melletti ligetes területen. Emellett a
régi, még lebontásra nem ítélt játszóterek elemeit
újra festettük, hintarészük ülőkéjét felújítottuk.
Digitális térkép szoftvert szereztünk be 550.000
Ft költségen.
Elkészült és ünnepélyesen átadásra került a főtér
és a hozzá kapcsolódó utcák szélesítése, újra
aszfaltozása, buszöblök kialakítása. A főtér szabad
részeit örökzöldekkel, virágokkal telepítettük, a
régi járólapokat színes térkővel burkoltattuk.
A
projekt
bekerülési
költsége
az
új
kandeláberekkel együtt eléri a 70 millió Ft-ot.
A községháza nyílászáróit 2 millió Ft pályázati
pénz és önerő felhasználásával új műanyag
ajtókra, ablakokra cseréltük.
Nyári szünetben teljes belső felújításon esett át a
tornacsarnok, kijavítottuk a belső vakolatot,
cseréltük a csöpögő radiátorokat és teljes új
festést kapott a falazat.
Gyermekorvosi
rendelőnkben
elvégeztük
a
legszükségesebb karbantartási munkákat.
Az árkok tisztítását folyamatosan végeztük, ahol
szükséges volt új árkot ástunk.
Új
fűnyíró
gépeket
és
műhelygépeket
vásároltunk.
A háziorvosi rendelőnk teljes külső felújítását
elvégeztük. Kijavítottuk a hulló vakolatot, a
párkánydeszkát, lábazatot, ereszcsatornát és a
garázst. A régi esztétikailag is kifogásolható
előtetőt
újra
cseréltük.
A
teljes
épület
komplexumot új kültéri homlokzat és lábazat
festékkel láttuk el. Az elvégzett munka értéke
milliós tételre tehető.
A cigi-gödör tulajdon jogának rendezése a finisbe
érkezett, 300.000 Ft-ba került. Közmunkásaink
már neki láttak a terület tisztításának, bozótos
területek gyérítésének. Több évet és sok pénzt
igénylő
munka
lesz
annak
rendbetétele,
kialakítása, de fontos az, hogy a településre
érkezők és a településen élők egy rendezett
karbantartott
parkkal,
pihenő
résszel
találkozzanak, ami helyet adhat adott esetben
különböző rendezvényeknek is.
Megvásároltunk egy 37LE landini motoros
traktort, pótkocsival, só- és homokszóróval
együtt, ezt szeretnénk bővíteni még az idei évben
egy tolólappal, amivel hó túrást és a földes utcák
elegyengetését végezzük. A bekerülési összeg eléri
az 5 millió Ft-ot, törlesztése az elkövetkező
években esedékes az induló 1,5 milliót kifizettük. A
törlesztő részek forrására az idén lejárt autó
lízingdíj fedezet szolgálhat.
Sikerült
a
Szövetkezettel
elcserélnünk
a
szeméttelep előtti majd 2 hektárnyi területet,
lóverseny pálya kialakítása céljára.
Új számítógépeket vásároltunk a községházára.
A művelődési házba új LCD Tv, asztali DVD író,TFT
monitor, csillagászati távcső, projektor, laptop
került beszerzésre pályázati forrásból.
A szennyvíz kezelés és csatornázás önrészét
4,6 millió Ft-tal megfizettük.

BÉKÉS KARÁCSONYT és BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
Hercegszántó,2009.december 11.
Feigl József
polgármester
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