TISZTELT NYÍRGELSEI LAKOSOK!

Ezúton szeretném tájékoztatni a nyírgelsei lakosokat, de főként azokat a
földtulajdonosokat, akiknek földjeik, erdőik az Önkormányzat tulajdonában lévő
árkok, csatornák, mezőgazdasági földutakkal mezsgyések, azért hogy a későbbi
kellemetlenségeket és félreértéseket elkerüljük.
Az Önkormányzatunk a Belügyminisztérium által kiírt start munkaprogramban
pályázott a tartós közfoglalkoztatás biztosítása érdekében, amelyből három
mintaprojektet sikeresen el is nyert 100%-os támogatással.
Ez két okból is nagyon fontos nekünk: Az egyik: az, hogy akiknek évek óta
nem volt lehetőségük munkahelyen elhelyezkedni, s ezáltal nem részesültek
semmilyen ellátásban azoknak tudtunk segíteni, hogy visszakerüljenek a munka
világába.
A másik fontos ok: hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy az elhanyagolt
önkormányzati csatornákat kitisztítsuk, mezőgazdasági utakat rendbe tegyük, s a
későbbiekben karbantartsuk. A mezőgazdasági utjaink rendbetétele kapcsán az
az elsődleges célunk, hogy könnyebb közlekedési feltételeket biztosítsunk
mindenki számára. Az út melletti fasorok gyérítésével, kivágásával nem az a
célunk, hogy az összes fát letermeljük, hanem a rendezett, szép, tiszta környezet
szeretnénk kialakítani, és az Önkormányzat vagyonát megóvni.
Vannak vízelvezető árkok, csatornák, amelyek 100-ban az Önkormányzat
tulajdonát képezik, ezek tisztítását is meg fogjuk kezdeni. Szeretném mellékelni
a 21/2006.(I.31.) Korm. rendeletet, ami a parti sávokra vonatkozik.
Itt szeretném tájékoztatni a tisztelt földtulajdonosokat, hogy munkáink során a
mezőgazdasági utaknál a mérnöki karók lesznek elsősorban az irányadók, ahol
ilyen nincs, ott az út mellett fellelhető árkok közepéig fogjuk elvégezni a
munkát.
Tisztelettel megkérem azokat a földtulajdonosokat, aki ezzel nem ért egyet, s
rendelkezik pontos adattal, ami igazolja a mezsgyehatárokat, az legyen szíves
keresse fel a Polgármesteri Hivatalban a Jegyző Urat, vagy a Polgármester Urat
adategyeztetés céljából.
Előre láthatólag, a közel jövőben a Baromlaki út, az Encsencsi út, a Kislétai út, a
Feketén lévő vízelvezető árkok rendbetételére, karbantartására kerül majd sor.

Településünk
három
mintaprojektre
pályázott:
Mezőgazdasági földutak rendbetétele, Téli közfoglalkoztatás.

Belvízelvezetés,

A közfoglalkoztatás időtartama: 2011. október 21- 2011. december 31.
A három mintaprojekt keretében a 2011. évben 25 főt kívánunk foglakoztatni.
Belvízelvezetés: Az Önkormányzat tulajdonában lévő árkok és csatornák
kitisztítása, karbantartása az elsődleges célja a projektnek. 2011. évben az
elnyert támogatás összege: 10 fő bér+ járulékai 1.487.990 Ft, dologi költségek
és kiadások 1.293.750 Ft.
Mezőgazdasági földutak rendbetétele: Az Önkormányzat tulajdonában lévő
mezőgazdasági földutak simára planírozása, az út melletti vízelvezető szikkasztó
árkok kialakítása, a meglévők karbantartása tartozik a feladatok közé.
2011. évben elnyert támogatás összege: 10 fő bér+ járulékai 1.487.990 Ft,
dologi költségek és kiadások 1.382.620 Ft.
Téli közfoglalkoztatás: Asztalos műhelyben padok, lócák, hirdetőtáblák,
virágládák készítésére kaptunk lehetőséget.
A 2011. évre elnyert támogatás összege: 5 fő bér+ járulékai 1.018.095 Ft, dologi
költségek és kiadások 260.925 Ft.
A 2011. évben a három mintaprojekt keretében elnyert összes támogatás
összege: 6.931.370 Ft.
A közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak finanszírozására, valamint
a munkaruházatra, kis-és nagy értékű tárgyi eszközök, dolgi költségek és
kiadások beszerzésére fordított összeg támogatása 100%-os.
A 2012. évre vonatkozóan konkrét elképzeléseink már vannak, de pontos
számadatokkal még nem tudunk szolgálni, mert jelen pillanatban is folynak az
egyeztető tárgyalások a Munkaügyi Központtal és a Belügyminisztériummal.
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