Önkormányzati Hírek
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017. nyarán újabb változások következtek be önkormányzatunk képviselő-testületének összetételében.
Egyéb elfoglaltságai következtében - június 22-ei hatállyal – Boldizsár János és Varga József mondott le
mandátumáról, így a legutóbbi önkormányzati választáson az egyéni listán a következő legtöbb szavazatott
szerzett jelöltek, Nagy Ferencné és Turó Flórián kerültek be a testületbe. Az új képviselők július 14-én tették
le esküjüket, s vették át Sánta Jánosnétól, a helyi választási bizottság elnökétől megbízólevüket.
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aluújságunk legutóbbi számában beszámoltunk arról, hogy továbbra is
sikeresen zajlanak önkormányzatunk hosszútávú közfoglalkoztatási
projektjei, amelyek keretében az idei évben is több mint 220 személy jut
munkalehetőséghez. A márciusban és májusban induló (156 és 35 főt
foglalkoztató) programok mellett a nyári, több mint féléves „helyi
köztisztasági feladatok ellátása” elnevezésű programunkat is megemlíthetjük,
illetve sikeresen bonyolítottuk le júliusi, augusztusi diákmunka
projektjeinket (összesen 15 fő bevonásával).
úlyos megélhetőségi gondokkal küzdő községünkben korábban az is
jelentős problémát okozott, hogy munkavállalóink megszerezzék a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot (mint köztudott, a
segélyt
csupán az kaphatja meg, aki legalább egy hónapos munkaviszonnyal rendelkezik a ledolgozott
utolsó hónapját követő egy éven belül). A polgármester úr kifejezett kérésére és a kunhegyesi foglalkoztatási
osztálynál („munkaügyi központ”) való közbenjárására a problémát sikeresen orvosoltuk: augusztusban 25,
szeptemberben ismét 25 fő (így mindannyiuk az előírt határidőn belől szerezték meg a támogatásra való
jogosultságot,) jutott egy hónapos munkalehetőséghez. Szintén örömteli hír, hogy október és november
folyamán hasonló jellegű program megvalósítását tervezzük.
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z utóbbi negyedévben több műszaki fejlesztési,
beruházási tervet dolgozott ki, fogadott el, ill.
valósított meg községünk vezetése.
Nemzetgazdasági
Minisztérium
és
az
Államkincstár Terület és Településfejlesztési
Operatív Programján belül 2017. júniusában jelentős
összegű támogatást nyertünk el a művelődési központ
energetikai korszerűsítésére, amelyet egy éven belül,
2018. november végéig kívánunk megvalósítani.
ivatalunk munkatársai augusztus végén
egy több mint 60 milliós forintos
pályázatott nyújtottak be a Magyar Államkincstár
felé. A projekt révén 30 darabból álló térfigyelő
kamerarendszer kiépítését tervezzük /adótoronnyal,
megfigyelőállomással kiegészülve, s „wireless”
(drótnélküli) technológiát alkalmazva, hogy az
esetleges rongálásoknak elejét vegyük/. Mindezek
sikeres megvalósítása esetén jelentős mértékben
hozzájárulnánk
Tiszabura
közbiztonságának
megteremtéséhez, a bűnmegelőzés hatékonyságának
javításához.
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képviselő-testület nyári ülésszakán született
döntés a DIGI Kft. területbérleti kérelméről.
Az országos távközlési cég megkapta a Haladás utca
köztemető melletti, magasabb fekvésű beépítetlen
területének bérleti jogát, ahol átjátszó állomást,
antennarendszert, valamint az ezek használatához,
működéséhez szükséges technikai berendezéseket
építhet ki.
gyancsak augusztus végén fogadta el a
faluvezetés a LUXINVEST 2000
Kft.
ajánlatát, amely községünk közvilágításának
legújabb technológián alapuló korszerűsítési
tervével állt elő. Ennek keretében a cég munkatársai
- a közeljövőben - a világítási rendszer minden
aktív elemét új LED lámpatestre cserélik, amelyek
hosszabb élettartamuk, környezetbarát működésük és
jelentős energiamegtakarításuk mellet, jóval nagyobb
fényerővel (a fénykibocsátás és a megvilágított terület
nagysága is emelkedik) rendelkeznek.
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