TÁRNOKRÉTI

VI. évfolyam 1. szám

HÍRMONDÓ
Önkormányzati hírek:
Néhány hét és máris eltelik az év elsı fele. Látszólag talán csendes, ám annál tevékenyebb idıszak jellemezte az önkormányzat ezen idı alatt
végzett munkáját.
Az év elején elfogadott költségvetés tanúsága
szerint az állam által biztosított központosított
támogatások köre lényegében nem változott,

2012. június

nagyságrendileg viszont némileg csökkent.
Hogy a 2012. évi költségvetésünk egyensúlyban van ez csak az elızı évek megtakarításainak
köszönhetı. Természetesen továbbra is szigorú,
körültekintı gazdálkodást kell folytatnunk, hogy
a következı évben a mőködtetést továbbra is
megfelelı színvonalon tudjuk biztosítani és az
újabb fejlesztési elképzeléseink megvalósíthatók
legyenek.

A legjelentısebb és legtöbb
Ez ideális esetben azt jeA csatornázásról:
munkát igénylı feladatunk a
lentheti, hogy lakóingatlaszennyvízkezelés megoldására vonatkozó pá- nonként 70 ezer forint lehet az egy összegben filyázat elıkészítése volt.
zetendı hozzájárulás összeg. Azon lakosok pedig
Örömmel mondhatom, hogy — a nem csupán akik megkötötték és fizetik az OTP ltp megtakaríszakmai szempontokat figyelembe vevı ellen- tást még ennél is kevesebbet fognak fizetni, hiszervezkedés dacára is — falunk lakosságának szen az állami támogatás még ebbıl lejön. Ha finagy többsége a pályázat beadása mellett döntött. gyelemmel kísérték csatornázást illetıen a sajtóA falu lakóinak több mint 75%-a írta alá a szán- ban megjelenı árak alakulását a térség településedéknyilatkozatot, ami azt jelenti, nyertes pályázat in (200-400 ezer forint lakóingatlanonként) láthaesetén a vízi-közmő társulat megalakul, a kivite- tó, hogy eredményes pályázat esetén rendkívül
lezés megvalósítható lesz.
kedvezı áron lenne lehetıségünk a kivitelezésA végleges költségvetés birtokában kedvezı re.
változásról tájékoztathatom a Önöket: az elızeteA rendelkezésre álló pályázati forrás sajnos
sen jelzett lakóingatlanonként fizetendı 200 ezer csak a beérkezett pályázatok harmadára lesz eleforintos önerı költség tényleges összege 140 ezer gendı. Minden esetre bizakodva várjuk a pozitív
forint lett. Továbbá megjelent az EU önerıalap döntést, hogy fejlesztésünk megvalósulhasson,
pályázat, amelyen nyertes csatorna pályázat ese- amellyel településünk 160 millió forintos beruhátén szintén indulhatunk és pályázhatunk az ön- zással gazdagodhatna. A pályázatok elbírálása
erı (140 ezer forint) 50%-ára.
várhatóan nyár végéig megtörténik.
Befejezıdött a volt szeméttelep
A „szemétteleprıl”:
rekultivációja. A szemét átrostálása után a szemét elszállításra került, a tereprendezés után befüvesített területet az önkormányzat 20
évig más célra nem használhatja, rendben tartásáról gondoskodni köteles.
A területre a Tárnokréti Községért Közalapítvány 5000 db akácfa csemetét telepítetett, növelve
ezzel településünkön a zöldfelület nagyságát, ami
évek múlva bevételt is hozhat falunknak.
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Az év elsı felében sikeres falicitet tartottunk.

Falicit:

Kettı önkormányzati tulajdonban lévı gát faanyaga került értékesítésre, a befolyt összeg több mint egy
millió forint tett ki. Egyidejőleg eladásra került három önkormányzati gát is. Ezek eladási ára 650 ezer forint volt. Terveink között szerepel, hogy az év utolsó felében ismét eladásra kerül további vágásérett fa, ehhez az elıkészületeket
már meg is tettük – a felmérést elvégeztettük és már a fakivágási engedéllyel is rendelkezünk.

Önerıbıl megvalósuló fejlesztések:

Önkormányzati saját erıbıl elvégeztettük a
cakóházi út javítási munkáit, valamint térburkoló kıvel leburkolt utat készíttettünk a temetın
belül, ami mellé elhelyezésre került még egy
kandeláber is. Ezáltal a teljes temetı világítása is

megoldott. Folyamatban van még hangszórók beszerzése és felszerelése, hogy szükség esetén a hangosítás is használható legyen. Ezzel tulajdonképpen elkezdıdött a
temetı, ill. ravatalozó épületének felújítása.
Pályázatot nyújtottunk be az épület tetıszerkezetének javítására, valamint külsı-, belsı vakolásra, burkolásra és festésére vonatkozólag.
A pályázat elbírálására várhatóan július végén
kerül sor.
Az épület nyílászáróinak cseréje már megtörtént, melyet Czakó Ernı Úr — az Intertech Kft.
tulajdonosa — felajánlásának köszönhetıen, a Kft
ingyenesen készített és helyezett el.
Településünk lakói nevében ezúton is köszönjük nagylelkő segítségét, a négyszázötvenezer forint értékő adományát.

977 ezer forint támogatást nyertünk egy 5x6 m sára beadott pályázatunk. A megítélt támogatás
alapterülető rendezvénysátor gyártatására. Talán összege 5.945.246,- Ft. Tetı- és nyílászárócserére,
emlékeznek: 2008-ban szintén pályázati pénzen külsı-, belsıvakolásra, valamint udvarrendezésre
már készíttettünk egy ugyanekkora mérető sátrat. kerül sor. Ezzel tovább szépülhet faluközpontunk,
Akkor a rendelkezésre álló pénzügyi keretbıl na- elıdeink népi eszközeit, tárgyait méltó helyen tudgyobbra nem futotta, de már akkor is az volt a juk ırizni és megmutatni az utókornak. Települészándék, hogy amennyisünk értéke ezáltal is
Nyertes
pályázatainkról:
ben mód lesz rá bıvíteni
tovább növekszik.
fogjuk. A két sátor egymással egybeépíthetı, ezálHarmadik nyertes pályázatunk rendezvénytal a jövıben rendezvényeinket sátorbérlés nélkül, szervezésre vonatkozik.
önállóan tudjuk megoldani. Alkalmanként esetle2009. évben már volt hasonló rendezvényünk
ges bérbeadásból még bevételhez is juthat önkor- Apák Napja elnevezéssel, amelyet a négy falu, Camányzatunk.
kóháza, Markotabödöge, Rápcakapi és Tárnokréti –
A sátorhoz rendelkezünk egy 17 m2-es színpad- váltakozó helyszínnel – közösen rendez meg. Idei
dal is, amelyet az elmúlt évben elnyert pályázati évben e nyertes pályázattal szintén mi leszünk a
pénzen, valamint a Jankovits és Társa Kft és Takács házigazdák. A megítélt támogatás több mint egyZsolt képviselı társunk felajánlásával kiegészítve millió forint, amely gazdag programokban bıvelkészítettünk el.
kedı nap eltöltéséhez biztosít anyagi fedezetet a
Szintén a nyertesek között volt a tájház felújítá- falu, ill. a környezı települések lakói számára.
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A korábbi években megszoktuk már, hogy a közmunkaprogram keretében
módunkban állt munkanélkülieket foglalkoztatni, ezáltal falunk közterületeit (sıt még annál többet is) folyamatosan rendben tudtuk tartani. Sajnos ez az idei évben másként alakult. Jelenleg
június 30-ig csak egy fı foglalkoztatására van lehetıségünk, (Filipsz Imréné). Így igen nagy gondot okoz a munkálatok elvégzése, fıleg azon területek nyírása, ahol főkasza használata szükséges. Erre mindenképpen férfi munkaerıre lenne
szükség.

A közmunkáról:

Kérem a lakosságot, hogy portája környékét
mindenki saját maga tartsa rendbe és segítsen be
a kaszálást igénylı közterületeken. Legfontosabb
a Temetıi út, Új utca és Templom köz menti árkok kaszálása. Ha csak néhányan áldoznának pár
órát társadalmi munkára már biztosíthatnánk,
hogy falunk továbbra is rendezett legyen. Remélhetıleg az év második felében lesz lehetıségünk
újabb közfoglalkoztatásra és megoldódik a problémánk. Addig viszont kérem jöjjenek és segítsenek a szükséges munkák elvégzésében! Ne hagyjuk környezetünket gondozatlanul, rendezetlenül, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke.

A Rábaközi Helytör- Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata :
ténet-kutatók Társulata
április 28-án, Tárnokrétiben a Közösségi Házban
tartotta elsı kihelyezett ülését, melyre a hirdetıtáblákon keresztül a község lakosságát, és minden érdeklıdıt meghívtak. A lehetıséggel élve,
többen megjelentek. Jankovits Ferencné polgármester köszöntıje után Szalay Balázs a társulat
vezetıje, a csornai Hunyadi gimnázium tanára
köszönte meg a lehetıséget és a szervezık munkáját, majd ismertette a programot. Mintegy elızményei címmel, mely érdekes, személyes
negyven fı vett részt a konferencián. Az elsı elı- elemeket is tartalmazott. Ezt követıen Nagy Sziadást, Rábcakapi tagtárs, Szabó Gyula tartotta lárd fızımester a pálinka eredetérıl, történetérıl
IV. Károly király, a királypuccs eseményei és és a nép életére gyakorolt hatásáról tartott elıadást. Befejezésként Nagy Ferenc pedig a falu
történetét ismertette. Ezt követıen a hallgatóság
Tubán József lelkész kalauzolásával megtekintette a templomot, ahol nagyon sok érdekes információt kaptak a templomról és történetérıl. Onnan útjuk a Tájházhoz vezetett, ahol a tájékoztató
után megtekintették a kiállítást. A rendezvény
végét, a Pálinkaházban tett látogatás zárta.
A résztvevık elégedetten, élményekkel tértek
haza a délutáni órákban.

Erdélyi Jázmin
2012. április 15-én
szülei:
Rátz Andrea
és
Erdélyi Zsolt
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MEGSZÜLETTÜNK !
" Azért mert szerettek, jöttem a világra.
S lettem új fény, csillag, szülık boldogsága.
Szeressetek mindig, igaz szeretettel.
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!"

Kónya Bence
2012. április 30-án
szülei:
Jankovits Zsófia
és
Kónya Dániel

Az egy évvel ezelıt- Mi lesz veled templomfelújítás? pen felújítva elkészült.
ti Hírmondóban tájéFélek,
ekkora
koztathattam Önöket, hogy végre megszületett a érdektelenség nem vezet-e a határidıbıl való
döntés: Tárnokréti – templomának felújítására – kicsúszáshoz?
Tudomásom szerint maximum 15 hónap áll
18 millió forint vissza nem térítendı támogatásrendelkezésre az elsı kifizetési kérelem benyújtában részesülhet.
sáig, ellenkezı esetben a támogaAggodalommal tölt el és szátás visszavonásra kerül.
momra érthetetlen, hogy semmi
Ki vagy kik merik vállalni
jelét nem látjuk még a kezdıdı
a felelısséget vagy vállalják-e
munkálatoknak sem!
egyáltalán, ha ez megtörténik?
Hát ennyire közömbös az
Több település, aki nem
érintettek számára, hogy tukapott
támogatást önerıbıl, adodunk-e élni a lehetıséggel?
mányokból és társadalmi munMiért nem tesznek meg minkával próbálja templomának áldent, minél gyorsabban, hogy
lagát megóvni, mi pedig a kapott
legalább a külsı felújítási munlehetıséggel sem tudunk élni?
kálatok elvégezhetık legyenek?
Kérem mindazokat, akik ez
Nézzük meg pl. Fehértón – veügyben érintettek és tehetnek
lünk egy idıben érkezett meg a
valamit gondolkodjanak el és ne
kedvezı támogatási döntésrıl
hagyják veszni a lehetıséget!
szóló értesítés – a templom szé-
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Tárnokréti Község
Önkormányzata
9165 Tárnokréti, Fı u. 24.
Telefonszám: 96/271-566
Faxszám: 96/271-566
Mobil: 06-30/9799-852
E-mail: tarnokreti@rlan.hu
Felelıs szerkesztı:
Jankovits Ferencné
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Megújult a honlapunk: bıvebb tartalommal, hasznos, naprakész információkkal igyekszünk tájékoztatni az érdeklıdıket a falunkban történt eseményekrıl.
Többek között önkormányzati hírek, letölthetı nyomtatványok,
közérdekő adatok,menetrend,idıjárás, rendezvények, település történet, Hírmondó, képek, stb. érhetı el.
Látogassa gyakran a www.tarnokreti.hu-t, hogy folyamatosan,
gyorsan megismerje aktuális híreinket!
Az elmúlt hónapokban két, 90 évet megélt lakótársunktól vettünk
végsı búcsút
- 2012. április 5-én elhunyt
Buga József (1921-2012)
- 2012. május 5-én pedig
Kunszt Lászlóné (1921-2012)
"Nem múlnak ık el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."

