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Átány Községi Önkormányzat
Képviselő- Testületének

Átány
Tárgy: Atány Község Onkormányzat fejlesztési

elképzeléseinek tárgyalása, a tárgyévi tervezett
fej lesztések, felújítások és karbantartások
ütemtervének elfogadása

Tisztelt Képviselő- Testület!

A 2016-os évünk a pályázatok előkészítéséről, és a beruházásaink záró elszámolásáról szólt.
Lezártuk a Faluközpont rehabilitációs, valamint a Kulturális örökség védelmi beruházásunk
fenntartását és elszámolását a LEADER pályázatok keretében.
Az IKSZT fenntartási időszaka és ellenőrzése megtörtént. Ezen beruházásokkal hiányosság
nem merült fel.
2017. január hónapban záró ellenőrzése volt az egészségháznak, amelynek lezárása
folyamatban van.
Pályázatot nyújtottunk be a megyei szintű fejlesztési összegre.

1. A TOP.2. 1.3-15 Teleépülési Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések címen,
amelynek tartalma a felszíni vízelvezető rendszerünk felújítása, amelyből az
árokrendszerünk mederkotrása, 128 db áteresz építése, 8 db víznyelő átépítése és kb.
1000 mjárda építése lesz a fő tartalma. Összege 62 millió Ft.

2. A TOP.4.2. 1-15 a szociális alapszolgáltatások inf~astruktúrájának fejlesztése és
bővítése, melynek tartalma:
- A Gondozási Központ régi szárnyának, teljes tetőcseréje (hiszen ismert, hogy

beázik).
- A konyha edényzet és konyhagépek beszerzése, valamint egy ételszállító jármű

megvétele, összege, 30 millió Ft.

A két TOP- os pályázatot 2016. májusában döntésre felterjesztették és többszöri egyeztetés
alapján 2017. első negyedévben várható döntés, majd azt követi a közbeszerzés és
kivitelezés.

3. Jelenleg beadás alatt áll a VP.6-7.2.1-7.4.1.2-16 utak felújításához, karbantartásához
érő és munkagép beszerzése pályázat, melynek összege 10 millió Ft.
Tartalma:
- 1 db erőgép és 1 db gréder munkagép beszerzése.



4. Sajnos a kisvágóhíd és húsfeldolgozó pályázatunk nem járt eredménnyel. Egy éves
időtartam alatt megépíteni nem lehet. Engedélyt hosszabb időre nem kaptunk.

Saját erős kivitelezés:

Start mezőgazdasági program, valamint a START helyi sajátosságokra épülő program
keretében:

- Tároló építése, amely a gépek, illetve termény tárolására lesz alkalmas.
- A sportpálya mellett megépítésre kerülne szabadtéri rendezvények lebonyolítására

alkalmas épület.

Tovább folytatjuk az időjárás függvényében a 2016. november 25-i Képviselő-Testület
határozata szerint az utak javítását.

A Képviselő-Testület álláspontja szerint felmérésre kerülne a konyha áthelyezésének a
lehetősége, és ezzel összefüggésben alakítanánk ki a kötelezően előírt bölcsődét.
A helyszíni szemle alapján, a Rákóczi úton az iskolák és közintézmények megközelítése
céljából kettő gyalogátkelőhely (zebra) kerülne kialakításra.
Ajogszabályokban kötelezően előírt Közös Hivatal ASP rendszer kiépítése a központosított
kommunikáció létrehozására. A rendszer kiépítéséhez 100 %- os állami támogatásból kell
megvalósítani.

Fontos, hogy a Képviselő-Testület 2016. februárban elfogadott fejlesztési koncepció szerint a
pályázati lehetőségeket a továbbiakban is kihasználjuk.

A javítások, karbantartások folyamatosan kerülnek végrehajtásra. Különös tekintettel az
intézmények tavaszi és őszi átállását Figyelembe véve.

Az IKSZT festése folyamatban van. Az intézmények tisztasági festését üzemszünet idejére
tervezzük.

Kérem a Képviselő-Testületet, hogy az iskola udvarán lévő raktár épület lebontásához
járuljon hozzá. Az épület helyre állítása nem gazdaságos és nem kihasznált.

Állagmegóvást kell végezni a Szabadság Út 21. szám alatti ingatlanon, és kerítést kell
kialakítani.

A közvilágítás korszerűsítését fontos lehetőségként kell kezelni a sok hibás lámpatest miatt.

2



Kérem a Képviselő-Testületet, hogy a fő irányokat vitassuk meg, és fogadjuk cl.

Átány, 2017. február 2

Tisztelettel:

Láttam:
Atány, 2017. február

Dányiné Szórád Iboj
jegyző

Gönezi Mihály
polgármester
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