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Önkormányzati hírek
A képviselõ testület 2018.
április 26-án megtartott
testületi
ülésén
hozott
fontosabb döntések:
• A testület véleményezte a Frey János Általános Iskola
intézményvezetõi pályázatára beérkezett pályázatot.
• A beérkezett pályázatok alapján a testület döntött a
civil szervezetek támogatásáról.
• A testület döntése alapján Majs Község
Önkormányzata pályázatot nyújt be a Károlyi utca
aszfaltozására.
Vicsik Szabolcs képviselõ mandátumáról lemondott. A
településért végzett több éves munkáját, erõfeszítését
köszönjük. Az új képviselõ a következõ testületi ülésen
teheti le esküjét.
Civil szervezetek támogatásáról
Majs Község Képviselõ-testülete a költségvetési
rendeletben 2,1 millió forintot különített el a civil
szervezetek támogatására. A pályázati kiírás alapján a
pályázó civileknek be kellett mutatniuk, hogy az elõzõ 5
évben kapott önkormányzati támogatást miként használták
fel, milyen kulturális, sport programokat, egyéb
rendezvényeket valósítottak meg a támogatásból, illetve
milyen kis vagy nagy értékû beruházásokat hajtottak véve
szervezetük, vagy a település javára.
A támogatási összegek odaítélésénél a testület
figyelembe vette azt is, milyen lehetséges más forrásai
lehetnek a szervezeteknek. A beérkezett pályázatok alapján
a Frey János Általános Iskola Közalapítványa 70.000 Ft, a
Majsi Kulturális Egyesület 100.000 Ft, az Önkéntes
Tûzoltó Egyesület Majs 200.000 Ft, Majs Község
Fejlõdéséért Közalapítvány: 842.000 Ft, a Majsi Táncsics
SE: 888 000 Ft támogatásban részesül.
Utcák aszfaltozásáról
A Képviselõ-testület által meghatározott fejlesztési
célokat figyelembe véve két pályázat elõkészítését, illetve
beadását kezdtük el az elmúlt hetekben. Az elõkészületi
szakaszban mérnökökkel, szakemberekkel, kivitelezõkkel
egyeztettünk, abból a célból, hogy a lehetõ legoptimálisabb
megoldást találjuk meg az utak állapotának javítására, a
pályázati lehetõségeket, valamint a rendelkezésre álló
önerõt figyelembe véve. A Károlyi utca aszfaltozására az
önkormányzati május elsõ hetében nyújtott be pályázatot.
A pályázat keretében az utca leginkább sérült szakaszai
lesznek javítva. A megpályázott összeg 15 millió forint,
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melyhez nyertes pályázat esetén önkormányzatunk 2,5
millió forinttal járul hozzá.
Május végén nyújtja be önkormányzatunk pályázatát az
Ady Endre utca aszfaltozására. A pályázati összeg
nagyságát figyelembe véve még az idén meg kívánjuk
valósítani az Ady Endre utca úthibáinak javítását, valamint
az óvodánál egy parkoló kialakítását.
A kivitelezés tervezését nehezíti, hogy a környékbeli
vállalkozók – hasonlóan az országos helyzethez –
túlterheltek, több hónapra elõre megrendelésekkel
rendelkeznek.
Az utca teljes rendbe tétele szerepel a megvalósítandó
célok között. Ennek eléréséhez szükséges az út mellett teljes
tereprendezés, a vízelvezetés kialakítása, illetve végül
aszfaltszõnyeg készítése. A munkák tervezhetõ összköltsége
meghaladná a 30 millió forintot, mely jelenleg nem áll
rendelkezésünkre. A biztosan elnyerhetõ támogatás
felhasználása mellett, a balesetmentes közlekedés
biztosítását szem elõtt tartva, az idei évben az úthibák
javítását részesítjük elõnyben, amennyiben pályázati
lehetõség nyílik, a teljes aszfaltozást is megvalósítjuk.
Játszóterekrõl
Az elmúlt hetekben a Petõfi téri játszótéren több baleset
történt, illetve az egyik játszótéri eszközt gyermekek
megrongálták. Kérjük a felnõtteket, hogy a gyermekek
biztonsága érdekében az alábbi szabályok betartásáról
gondoskodjanak:
A játszótér 2-14 éves gyermekek számára készült.
A játszótéren hat év alatti gyerekek csak felnõtt kísérõvel
tartózkodhatnak. A játszóteret és a kihelyezett eszközöket
mindenki csak saját felelõségére használhatja.
A játszótérre kutyát, vagy bármilyen más állatot bevinni
tilos! A játszótéren és annak 50 méteres körzetében
dohányozni és alkohol tartamú italt fogyasztani tilos.
A gyermekek biztonsága érdekében az elkövetkezõ
napokban az önkormányzatunk a Kossuth utca végén lévõ
játszóteret kerítéssel körbe keríti.
Állati tetemek elhelyezésérõl
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Petõfi utca végén
lévõ volt dögkút bezárt, annak területén állati tetemet
elhelyezni szigorúan tilos; a tetemek elhelyezése
szabálysértési eljárást vonhat maga után. Az állati tetemek
magánterületen történõ elhelyezése szennyezi a
környezetet, fertõzés- és járványveszélyt okozhat. Az állati
tetemek elszállítását térítési díj ellenében az Álhubál
Kft. végzi, melyet a 06-80/204-963 ingyenes hívható
telefonszámon lehet elérni.

