Tisztelt Kisköreiek!
2013 évben Kisköre Városi Önkormányzat sikeres,
eredményes évet zárt, a pénzügyi gazdálkodás, a fejlesztések és a település közösségeinek, lakosságának
nyújtott támogatások tekintetében.
·
2013. év január elsején az Önkormányzat
adósság-állomány nélkül kezdte az évet. Magyarország
Kormánya 2012. december 28-án az 5000 fõ alatti
települések összes adósságát átvállalta, így teremtett
tiszta lapot az új Önkormányzati törvénynek való
megfeleltetéshez. E törvény értelmében az önkormányzat és intézményei 2013 évre hiányt nem tervezhettek. Önkormányzatunk a
kötelezõ és önként vállalt feladatainak ellátását teljesítette, hiány és adósság nélkül
zárta az évet.
·
A 2010. novemberében elindított Funkcióbõvítõ Város rehabilitációs pályázat 2013. november 30-án zárult, az így megteremtett új és felújított létesítmények
több, mint 200 millió forinttal növelték a település vagyonát. Emellett olyan
közösség kovácsoló színtereket alkottunk, amelyek a lakosság széles körét tudják
befogadni és az alkotni, tenni vágyó közösségek megújulásához segíthetnek hozzá
igényes, szép környezetben.
Szeretném megjegyezni és tudatosítani, hogy ez a pályázat NEM az elõzõ
képviselõ-testület megkezdett projektje. Azt a pályázatot, mivel NEM FELELT
MEG a kiírásnak és a minimális pontszámot sem érte el, visszadobták. Aki ezt nem
hiszi, a következõ oldalon megtekintheti az elutasításról szóló döntést!

Az egészség a legnagyobb kincs, mondjuk gyakran, de csak akkor értékeljük igazán, mikor veszélybe kerül, mikor megérint
bennünket emberi erõnk és az épségi állapotunk végessége. Egészséges Kisköre címmel 8.8 millió forintot nyert az önkormányzat. A lakosság egészségügyi felmérésére,
gyermekeink és fiataljaink védelme érdekében, az Õket érintõ témákban elõadások,
segítõ foglalkozások megtartására, szabadidõs programok és interaktív kiállítás megszervezésére. A programsorozat hivatalos
kezdete 2014. január 31.
Saját forrásból biztosítottuk a Kossuth úti
járdaszakasz utolsó 300 méterének befejezését, hiszen ezt a pályázat nem tartalmazta.
Ugyancsak saját bevétel terhére készítettük
el a szociális intézmény tetõszerkezetének
cseréjét, amelyet a pályázat szintén nem
tartalmazott, de a mûszaki szakemberek
véleménye egyöntetûen az volt, hogy a
biztonság érdekében erre feltétlen szükség
van.

2013. évvégén a Képviselõ-testület Ipari
Park címpályázat benyújtásáról döntött. Ezzel lehetõség nyílhat üzemcsarnok, ipari
létesítmény letelepedéséhez, a kiskörei emberek munkához jutásának esélyéhez. A
Kormány Uniós tárgyalásai értelmé-ben, a
2014-2020-as támogatási idõszakban, az
Ipari parkokban letelepedõ cégek pályázatai
elõnyben lesznek. Elengedhetetlen és kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kiskörei emberek helyben el
tudjanak elhelyezkedni.
A térfigyelõ rendszer központi rendszere
villámcsapás következtében tönkrement,
valamint a rendõrséggel egyeztetve új
kamerák bekötése is szükségessé vált, a
hatékonyabb mûködés érdekében. Önkormányzatunk a hatékony bûnüldözés és bûnmegelõzés érdekében, a jó gazdálkodásnak
köszönhetõen biztosítani tudta a szervizelés és új eszközök beszerelését.
A lakosság kérésére új közvilágítási elemek kialakítását támogattuk a Hajnal utcá-

ban, a Kodály Zoltán úton, a Hunyadi úton
és a Piac téren. Ezt az igénykielégítést ebben
az évben is folytatjuk, hiszen a lakosság
biztonságérzetének javítása elsõrendû érdekünk. A meghibásodott térfigyelõ kamerákat megjavíttattuk, s a Motel épületéhez új
kamerát telepítettünk, mely rendszám felismerõ funkciójával segíti a Rendõrség munkáját, a közbiztonság javítását. Továbbá folyamatban van az új intézmények bekamerázása is, különös tekintettel a Mûvelõdési
Házra, Szociális Intézményre és a Piac tér
kamerarendszerének bõvítésére.
Támogattuk a Vásárhelyi Pál Általános
Iskola tanulóit az Erzsébet táborban való
részvételben.
A 60 év feletti lakosokat az Idõsek napja
alkalmából 2000 forintos vásárlási utalvány
adományozásával.
A rászoruló családokat, egyéneket az
Élelmiszer Bank élelmiszer adományaival.
2014. évben továbbra is a település fejlõdését kívánjuk szolgálni pályázatokkal,

támogatásokkal, saját eszközökkel a teljesség igénye nélkül. Az alábbi felsorolás azokat a célokat tartalmazza, amelyeket most
januárban már látunk és elindítani akarunk
az elsõ negyedévben:
·Belterületi utak felújítása:
o Thököly út
o Tisza utca
o Üdülõben megszakadt utak
o Kátyúzások
·Középületek felújítása:
o Templom
o Könyvtár
o Hesi épület
o Járdák
o Védõnõi szolgálat épülete
·Közösségépítõ rendezvények a
település központjában:
o Város napok

o Táncház
o Kézmûves tábor
o Farsangi mókázás
o Nyugdíjas, nótás találkozó
o Majális
·Közbiztonság erõsítése:
o Kamerarendszer fejlesztése
o Idõsek védelmét szolgáló rendszer
kidolgozása
o Megelõzõ programok
·Pályázatok elõkészítése:
o Helyi érték megõrzésére irányuló
projekt Norvég alap
o Hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok helyzetének javítása, TIOP
o Egyedi értékteremtõ
közmunkaprogram BM
o Gazdaságfejlesztési pályázat NGM

Tisztelt Olvasó!
Ahhoz, hogy a fent felsorolt eredményeket, valamint az idei tervezeteket megvalósíthattuk, megvalósítjuk, elengedhetetlen a
Kisköre Város Fejlesztéséért Közhasznú
Közalapítvány segítsége, támogatása. Az
Alapítvány Kuratóriuma döntéshozatala
során minden esetben a település és az intézmények érdekeit elsõrendûnek tekinti.
Az Alapítványt évek óta támogatja a
Tiszavíz Vízerõmû Kft. A kiskörei vízerõmû
dolgozóinak pontos és eredményes
munkájának köszönhetõ, hogy a tulajdonos
MNV Zrt. hozzájárul a támogatási igény
elfogadásához. Kisköre Városi Önkormányzat nevében köszönetet szeretnék mondani a
Kuratórium, valamint a Vízerõmû dolgozóinak munkájáért.
Magyar Csilla
polgármester

Szociális Városrehabilitáció
Kisköre megújításáért
Elõzõ számunkban beszámoltam
arról, hogy Kisköre Városi Önkormányzat eddigi egyik legnagyobb sikerét
HESI, Széchenyi út 41.

könyvelheti el azáltal, hogy
315.933.329,- Ft vissza nem térítendõ,
100%-os támogatást nyert a „Szociális
Városrehabilitáció Kisköre megújításáért” címû pályázaton, melynek keretein
belül megújul a Kiskörei Római KatoSzent Péter és Pál Katolikus Templom

likus Egyházközség temploma és
templomkertje, a Könyvtár épülete, a a
Széchenyi út 41. szám alatti jelenleg
kihasználatlan épületben 2 db
szociális bérlakás és a Polgárõrség számára irodahelyiség lesz kialakítva, valamint a Széchenyi úton a HESI
épülettõl az Erzsébet út sarkáig a Könyvtár
gyalogos járda
mindkét oldalon
térkövezett szélesítést és felújítást
nyer. A kivitelezési határidõ
2015. június 30., a
felújítási munkák
várható kezdete pedig 2014.
március hónap, amikorra
lezajlik a tervek engedélyeztetése és a közbeszerzési eljárás. Az építési beruházáson túl a pályázathoz kapcsolódóan
színes programokkal is várjuk
a Tisztelt Lakosságot idén és a
jövõ évben: egyházi hagyományõrzés, városnapok,
bûnmegelõzõ és felvilágosító
akciók a rendõrséggel és
polgárõrséggel együttmûködve, helyi kötõdést és
büszkeséget erõsítõ várostörténeti elõadás és
rajzverseny különbözõ korcsoportok számára,

roma hagyományõrzés, „Föld napja”
környezetvédelmi akció, Városszépítõ
akció, sportnap, egészségnap, stb., melyek konkrét programjait hamarosan a
nagyérdemû elé tárjuk. A projekthez
külön honlap is készül, melynek segítségével nyomon követhetõek lesznek a
pályázattal kapcsolatos aktualitások. Az

Önkormányzat ezúton kéri a Tisztelt
Lakosság megértését és türelmét a
Széchenyi úti járda felújítással járó
esetleges kellemetlenség miatt.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Kiskörei Tájház felújítása
Örömmel szeretném megosztani a Tisztelt Olvasókkal, hogy
korábban a kiskörei Tájház felújításra beadott önkormányzati
pályázat támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alap kiíró által.
Ezáltal 3.000.000,- Ft-ból fog megújulni a település Tájháza,
Kisköre egyetlen mûemlék épülete. Az Önkormányzat hangsúlyt
fektet arra, hogy a népi hagyományokat bemutató épület méltó

körülmények közzé kerülhessen, ezért a tervek szerint a Béke út 5.
szám alatti épület nádfedeles tetejének cseréjére, elektromos
hálózat felújítására, külsõ meszelésére, nyílászárók felújítására
kerül sor, megtartva az épület korhû képét. A kivitelezés várható

kezdete: 2014. április hó. Ezt megelõzõen, az épülettel közös
udvaron található Ifjúsági Közösségi Ház rekonstrukciója történt

meg, s most a Tájház felújításával az Önkormányzat újabb lépést
tesz egy közösségi tér létrehozására, mely színvonalas kulturális és
szabadidõs rendezvények lebonyolítását teszi lehetõvé a
városközpontban. A közeli tervek között szerepel a két épület
környezetének rendbe tétele, térkövezése is, mely újabb
eredményes pályázás esetén fog megvalósulni.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Egészséges Kisköre
Kisköre Városi Önkormányzat 8.845.500,- Ft, 100%-os, vissza
nem térítendõ támogatást nyert a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1585
számú pályázati konstrukcióra, melynek keretében elkészül Kisköre viszonylatában átfogó Helyi Egészségterv, koncentrálva a helyi
problémákra, a fiatalok számára az Önkormányzat folyamatosan
továbbra is hozzáférhetõ teszi minden héten, pénteken a foci edzést
az Általános Iskola tornatermében szakember bevonásával, és
tavasszal felnõttek, gyermekek számára egyaránt újabb biciklitúrára nyílik lehetõség a Tisza-tó körül.
A pályázat hivatalos megnyitójára 2014. 01. 31. napján került
sor a helyi Mûvelõdési Házban, Szabó Zsolt országgyûlési képviselõ köszöntõjét és Magyar Csilla
Polgármester hivatalos megnyitóját
követõen Dr. Zacher Gábor országos
hírû és elismertségû toxikológus
fõorvos tartott elõadást az érdeklõdõk
számára drogprevenció és túlzott alkoholfogyasztás megelõzése érdekében. Ezt követõen drog, dohányzás,
egészséges életmód témakörben interaktív kiállítás megnyitóját tekinthették meg a szép számú érdeklõdõk,
melynek részét képezte Rácz Lajos
mesterszakács kóstolással egybekötött ételbemutatója, az egészséges
táplálkozás jegyében. Az interaktív
kiállítás állandó kiállításként a késõbbiekben is megtekinthetõ. A
program mindenki számára ingyenesen látogatható volt.
Az Önkormányzat jelen pályázat kapcsán rajzversenyt és
receptversenyt hirdet az egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozva. Kicsik és nagyok névvel, címmel, életkorral ellátott

rajzait várjuk 2014. március 31-ig, melyeket akár a Polgármesteri
Hivatalban a titkárságon, akár az Óvodában és Általános Iskolában
is le lehet adni. Az összes beérkezett rajzot egy kiadványban
összegyûjtjük, s valamennyi gyermek részére eljuttatjuk. A receptversenyre olyan receptek beérkezését várjuk az ételrõl készült
fényképes illusztrációval az Önkormányzat címére 2014. március
31-ig, melyek megfelelnek az „egészségesen, finomat, olcsón”
feltételeknek. A beérkezett receptekrõl receptfüzetet állítunk össze,
melyet a Lakosság számára ingyenesen hozzáférhetõvé teszünk.
Szintén a Mûvelõdési Házban kerül sor 2014. február 15-16.
napokon a lakosság átfogó egészségügyi állapotfelmérésére,
többek között testtömeg, magasság, vérnyomás, testzsír, bmi, CO
szint, anyajegy vizsgálat, látásvizsgálat, fogászati állapotfelmérés
keretében a két helyi háziorvos és fogorvos közremûködésével.
2014. 04. 10-13. közötti napokon dohányzás megelõzés és
leszoktatást támogató program, Stresszkezelõ, lelki egészség
megõrzõ program, életvezetési kompetenciák, egészséges táplálkozás, Drog– és túlzott alkoholfogyasztás, elsõsegélynyújtás és
balesetmegelõzés, családi életre való felkészülés és biztonságos
szexuális életet elõsegítõ programok kerülnek megtartásra négy
napon keresztül felnõttek és gyermekek számára egyaránt, helyi és
vendég elõadók bevonásával.
Dr. Szabó István
aljegyzõ

Erzsébet-tábor „Igazolt hiányzás”
Iskolánk az elmúlt két tanév során sikeresen pályázott az
Erzsébet-tábor „Igazolt hiányzás” pályázatára.
A 2011/2012-es tanévben 60 gyermek utazhatott a
Balatonhoz táborozni, a 2012/2013-as tanév során 30 diák.
Ez a pályázat nagy lehetõség tanítványaink számára, hiszen
2000.-Ft-os önrész befizetése mellett 6 napon keresztül nyaralhatnak, rengeteg színes program közül válogathatnak, és új
barátokat, ismerõsöket szerezhetnek.
Városunk Önkormányzata biztosította számunkra az autóbuszt és átvállalta annak teljes költségét, melyet ezúton is
köszönünk.

Az Erzsébet tábor a Magyar Kormány új rendszerû nyári
táboroztatása, amit azért hoztak létre, hogy a tanulók megismerkedjenek a csoportos táborokon keresztül Magyarország
kultúrájával, történelmével, sportjával, szépségeivel, rejtett
kincseivel.
A szülõk véleménye szerint ez a lehetõség nagyon jó,
gyermekeik jól érezték magukat a táborban és szeretnének a
nyár folyamán újra részt venni.
Ebben a tanévben is van lehetõség pályázni, szintén 2000.-Ft
az önrész a diákok számára.
Képek a táborokról:

Bacsu Miklósné
DÖK vezetõ

Pályázat nagycsaládos pályázók számára

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasókat a még nyitva álló
két szociális üdülési pályázatról:
Pályázat fogyatékossággal élõ pályázók számára
Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetõségû, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élõ személyek, akik fogyatékossági támogatásban
és/vagy magasabb összegû családi pótlékban részesülnek a
pályázat benyújtásakor, és havi teljes összegû ellátásuk nem
haladja meg a nettó 150.000.- Ft-ot. A pályázat keretében egy
adatlapon egy fõ pályázhat. A támogatás elnyerése esetén a
pályázók 5.000.- Ft fõ önerõ befizetésével, míg a kísérõk
2.500.- Ft fõ önerõ befizetésével, az Erzsébet Kártya segítségével vehetik igénybe a támogatást.
A pályázat benyújtásának kötelezõ melléklete:
A pályázat benyújtását megelõzõ hónapban kapott összes
járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény
vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény jövedelem igazolása a havi nettó jövedelemrõl.

Kedvezményezettek köre:
Azon belföldi illetõségû magánszemélyek, akiknek a
családjában az egy fõre jutó rendszeres havi jövedelem nem
haladja meg 2014. január 1-jén érvényes minimálbér összegét,
továbbá három vagy annál több – 20. életévüket a pályázat
benyújtása napján be nem töltött – gyermeket nevelnek saját
háztartásukban, akik után családi pótlékra jogosultak.
Elnyert támogatás esetén:
- a pályázó és a közös háztartásban élõ házastársa/élettársa,
valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött
gyermeke 5 000.- Ft/fõ önerõ befizetésével;
- a pályázat benyújtásakor 3-14 életév közötti gyermeke 2
500.- Ft/fõ önerõ befizetésével veheti igénybe az elnyert üdülési
szolgáltatást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.
napjáig
A pályázatról részletes információkat találhatnak a
www.erzsebetprogram.hu honlapon. A Tourinform Irodában
(3384 Kisköre, Széchenyi út 24. Tel: 06-36-358-023, e-mail:
kiskore@tourinform.hu ) készséggel állunk rendelkezésükre és
segítünk a pályázat megírásában és benyújtásában.
Sajnos a nyugdíjasok számára meghirdetett szociális üdülési
valamint fürdõbelépõ nyugdíjasok részére Erzsébet Kártyán
pályázatok a beadási határidõ elõtt lezárultak, mivel a rendelkezésre álló létszámkeret kimerült.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 28.
napjáig

Projektzáró Ünnepség

Bodó Lilla
tourinform informátor

A Mikulás látogatása: A Dínó csoportban

A Mikulás látogatása: A Katica csoportban

A Mikulás látogatása: A Tappancs csoportban

A Mikulás látogatása: A Micimackó csoportban

A Mikulás látogatása: A Törpi csoportban

Szavalóverseny a Magyar Kultúra Napja tiszteletére

