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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA

Tisztelt Petrikeresztúri Lakosok!
Minden év végén a helyi önkormányzatoknak kötelességük tájékoztatni a lakosságot, hogy milyen
munkát végeztek az adott évben. December 22-én, kedden volt falunkban is ez irányú fórum, melyen
nagy érdeklődés nem volt, ezért most az újság hasábjait használjuk fel a lakosság tájékoztatására. A
tájékoztatás nem teljes körű, az általunk legfontosabbnak vélt információkat tartalmazza.
2009-ben a következő pályázatokat készítettük és adtuk be:
• Sport-és falunap rendezésére nyertünk pályázatot.
• Ifjúsági közösségfejlesztésre nyertünk támogatást.
• Tovább bővült a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül kapott
mozgókönyvtári és közművelődési támogatás keretében a művelődési ház eszközállománya:
könyvtári bútorok, asztalok kerültek beszerzésre
• Közel 20 milliós beruházást jelent a lakosság által legjobban kívánt fejlesztés: a járdafelújítás
és bővítés. Idén az első fázisra, a Kossuth utcai járda felújítására adtunk be pályázatot, ami
azonban nem nyert. Látnivaló, hogy ezt a fejlesztést csak pályázati forrás igénybe vételével
lehet végrehajtani, hisz önerőből ez megvalósíthatatlan, Petrikeresztúr Község ekkora
pénzösszeggel nem rendelkezik.
• Elkészítettük a település sportkoncepcióját, és ehhez igazodva a sportpálya és öltöző
felújítási és bővítési tervét. Az Önkormányzati Minisztérium által kiirt sportlétesítmény
felújítási program nem támogatta településünk pályázatát.
• Önkormányzatunk nyert az idei parlagfű-mentesítési pályázaton, amit eszközvásárlásra
fordítottunk.
• A településen lévő 4 db buszmegálló cseréjéhez kapcsolódóan újakat terveztettünk, és egyéb
falumegújítási elképzelésekkel együtt pályázatot adtunk be ennek végrehajtásához.
Pályázatunk nyert.
• 2009. decemberében önkormányzati utak felújítására adtunk be pályázatot.
2009. évben megvalósult egyéb fejlesztések:
• A településhez tartozó zártkertekben (szőlőhegyen) két fejlesztés is megvalósult.
80 gazda fizetett be a hegyi villamos hálózat kiépítéséhez, az önkormányzat pedig közel 600
ezer forinttal járult hozzá ehhez.
A Pató-hegyi zártkertben megvalósított útfelújítás közös finanszírozásban készült. A közel 8
milliós beruházás 80 % - át magánvállalkozás - közérdekű kötelezettség vállalás
befizetésével - finanszírozta.
• Önkormányzati utak mentén több helyen árokásással, tisztítással javítottuk a vízelvezetést.
2010-es év fontosabb fejlesztési elképzelései, feladatai:
• A 2009.12.11-i határozat értelmében Petrikeresztúr Község Önkormányzata támogatást nyert
falumegújításra – és fejlesztésre: Ennek keretében 2010-ben cserére kerülnek a mostani
buszmegállók, parkosítás lesz a polgármesteri hivatal és a művelődési ház udvarán, játszótéri
elemek kerülnek elhelyezésre a művelődéi ház udvarán és kültéri térelemek kerülnek
elhelyezésre a falu több pontján.
• Fontos feladat az önkormányzat tulajdonában lévő (főleg belterületi) utak rendbetétele,
amihez szintén vidékfejlesztési pályázatot készítettünk és adtunk be.
• Továbbra is kiemelt feladat pályázati forrást találni a járdafelújításra – és bővítésre, és a
sportöltöző felújítására és bővítésére.

A 2010-es év további kihívásai:
A mostani gazdasági helyzet kihatással van az önkormányzatok gazdálkodására is. Még nem lehet
pontos számokat tudni, de valószínűsíthető, hogy közel 20 % - kal kevesebb állami támogatást kap a
falu. Ez nagyban nehezíti nemcsak a fejlesztési elképzelések megvalósítását, hanem a kötelezően
ellátandó feladatokat is. (Kötelezően ellátandó feladatok pl. oktatási, nevelési feladatok,
egészségügyi ellátás biztosítása, köztemető fenntartása) Szigorú és takarékos gazdálkodás mellett
azonban próbáljuk az eddig megszokott szolgáltatásokat biztosítani a lakosság részére. Ezek közül a
két legfontosabbat emelnénk ki:
• A Támasz Alapszolgáltatási rendszer biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést,
az időskorúak házi segítségnyújtását és étkeztetést. A rászorultságtól függően megállapított
térítési díjak és az ebéd tényleges díja közötti különbség Petrikeresztúr Község
Önkormányzatát terheli.
• A község önkormányzata még az idei évben felvállalja és fizeti a szolgáltató felé a
hulladékszállítás és elhelyezés költségét, ezzel is segítve a családok helyzetét. (Több
településen ezt már a lakosok fizetik.) Ez a 2010-es évre lakásonként kb. 16.000 forint
költséget jelent. A megemelkedett árak mellett fel kell készülni a hulladékkezelés minőségi
változására is. (szelektív hulladékkezelés).
Petrikeresztúr községben a munkanélküliségi ráta a térség településihez hasonlítva a legmagasabb,
azaz aránylag sok munkanélküli él településünkön. Kiemelt feladatként kezeljük az idei évben a
közmunkák szervezését, így jóval több személyt kívánunk foglalkoztatni, mint az elmúlt években.
A 2009-es év bebizonyította, hogy Petrikeresztúr község bár nem tartozik a gazdag települések
közé, mégis összefogással, közös akarattal megállja helyét, és életképes település maradhat.
Önkormányzatunk továbbra is támogatja a jó szándékú közösségi kezdeményezéseket, induljon az a
sport, kultúra vagy az élet bármely területén is.
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Köszönet Mindenért!

Januári program előzetes:
•

•

Kedves Keresztúriak!

2010. január 16-án kerül sor az
egyházközség
hagyományos
jótékonysági báljára.

Közel 7 hónapos munka után az év végi
ünnepekre beköltöztem családi házamba.
A májusi tűzeset után nagyon sok jóindulatú
segítséggel találkoztam. A szörnyű tűz utáni
napokban sokan jöttek segíteni a rossz idő
ellenére is. Vannak, akik gépekkel,
traktorokkal, vannak, akik szerszámokkal,
ponyvákkal és nagyon sokan a munkájukkal.
Ezúton szeretném megköszönni
mindannyiuknak a segítségüket.
Külön köszönöm Petrikeresztúr Község
Önkormányzatának a segítségét.
A jó Isten áldja meg mindazokat, akik a
bajban mellém álltak, jó egészséget,
boldogságot kívánok nekik.

2010. január 19-én, kedd este, 18.30kor a művelődési házban tartjuk az
éves programegyeztető gyűlést. A
megbeszélésre szeretettel várjuk a
civil szervezetek képviselőit, és a
közéleti
munkában
szívesen
résztvevőket. Kiemelt feladat a
februári
farsangi
előkészületek
megindítása, ezért
kérjük,
ötletekkel
gazdagon
érkezzenek.

Köszönettel: Lendvai Károlyné és családja

A következő írásokat kérésre tesszük
közzé:
Petrikeresztúr
Község
Polgármesteri
Hivatalának címzett képeslap útján Huber Edit
asszony, Ottó bácsi felesége minden
petrikeresztúri lakosnak kellemes ünnepeket
és boldog új évet kíván!
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