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ítás a

§orrobágy Közsóg Önkormá.r:yzata pályázalot fiy*{t * 3*tr*ttlt lirás key*li:in belüi i-iortobágy

Kőzség ámetőjéb*r: rr! h*r*ngtcrox3, dpítés*rc" x i*:"tlm]ort áilapottl fókapu ielirjítására.

v*iami*t rij k*dtós l*l*xít*sére.
Önkanr:áx3,zatuak kötei*zetts*gdből ds jetrt*gibői adódógn is a tel*püi*s- ezáltai kÖzvetve *

tdrség 1ejlödtsén rr:unká]krrdik,
Községiir:k gazdaságilag eirnaracloit i*rság része. §z lószbe* a Flortobágyi N*mzeti Parknak.

mint garrtrá}korlást kct]átozó tényezónek kösz§nhető, rdszben '{17, *}§r*g*tlŐ, csökker:Ő

lakosságszánrnak. .& munkanéíküliség áttr*g f"*letti, t,cssz a tón"ség nregta:tÓ ere.je. tr:agas a

fiaia}ak köráben az glr.ándorlás" A pá}3"ak*zdő flatalak je3iemzőex ne:n ia]*lnalk :xaguk**"k a

tó:ságben rnuakát ás megálhetést.
Az Ö::kcy*rányzatnak €} §legrnarad.ó nép*sség el]átása, sriiksógletei*ck triztrrs{tása köt*}*ző

ít]atiata, ehlrce terx,l*szet*sen'hozzáta$ozik. a temető, a végső nyLrghei,v métrió körülrr"rÉrr3,ein*k

biztosítása is" Közsógünk temetője az Ö*ko::::.lá:tyzat fenntartásában van, §zÜkös forrásaÍr:-Nt

nlia& elsiidleges í'eladat a sír:kert gondozása. rentlbcn {afrá§á, {tjlesztő lreruházásra nem tud

pénzt f|rrdítani az Örrkormányzat. Yzza1 a rrregj*lenő pályázati forrássa] ta}áltuk m€g az{ 8

lehetöséget. r:rsl,v által szeb'tiá. barátság*sablrá, *gyben méit* .hellyó tndtrrk t*nni lak*sair:k

végs* lötdi rtyLiglrel3,át. Fejtr*sz{Éslirlk tcrvezés* s*rán fildmdyő szaken,:bg::e1 ;:nntcsítoítrrk a

nr*giér,ő ái,iapot*kat, m*ly k§ru:ryebbé i*tt* a k*rszer,űsítós vigigg*ndotrását. és ten'asr{a]ol:

valii kivite}ezés*t" A ltj}esztdsre azcnbiln teljts örrelőből a {bntebb fels*r*lt okok :_t:iatt nc*r

volt leh*tősóg" kizárólag pá11,,ázati úton, a szükséges cjrteró lriz-tosításx r:re]}ett tr.retrtr:k

rr:egvatrósítani,
A halát a lti}di élet része, ezófi is fo:rtos, }rogy eihun3tjai*k *rÓ}i* környez*tberr indx§ar:ralr

utolsó útjukra, rlajd ye.ndez*tt, gondrrzutt tn:rr*{őbe;r rryugr:tljanak. A töfil*tó is körÖsségi t*l,

alr*l briesrlt v*szünk szereiteinktől- *i4jci visszntórünk idő*ké::.t, h*g3, sírjrrkon gyertyát

gyli_itsrrmk, emlék*zzirrrk r*jr:k, Jeie* pr"l.}*kt cgy i}ye*, .jövöbe *rutató közőss*gi tárr*}

gyarapitja k§zsógiinket. Egy oXyan k*rít*l, ametryet t*ijes t**nészetességgel ker*s*ek &} az itt

|ur.or.. F4y ot5,an hei,lyel, ahcl jó sétátrr:i ós 1*ii]*i egy padra. Önkorrná*yxatuni< e}töké}t abbar:

a szán<iékában, i:cgy te*retőnk móttó lrelytt biztr:sítson mú}tunk gmlékeinek,n:egórzésóbe* ds

ápolásában, *xórí ezt a projektet kiemeiteri kezelte ,

A projekt keretóberr megvalósu}t 1ejicsztós illeszk*riik x H*iyi §ejlcszi*si §tratógiában

rxcghatározott célükhoz. A pr*,1ekt keret*bt:n kizárólag tárxogatható, a F*}hívásban rögziteti

teváker:yság.i<eriiit na*gval*sitásra, illetv* valar::ennyi köt*]gr-o tevékenység'megvalóstt}t.

Megvalósult l*vékr:*ységek:

1. Kegy*lcti eml*khe}y É;:ít*se:

-Alalrazás: üsörl:öszöit lret{;n ptlntatrapok készülnek a fla oszlopok alá a te}lerhordó talajis
sü}}yeszteít aiapozási sikkal, d* legatáb'b 1bgyhatár alá {-8ü txti
_]'eherlrtrdó sz*rkezet: Acssxerkezet l 5l ] 5 cm ke;:csx**etsze*,i fa ger*ntlákbÓ}.
*T*tőfedis : §agyomá*ycs {xzsixdely tetőt'*r3és készii§
-F*lü}stkezetrés: .{ f* szefie*zrti el*rr*k gy*lxlt k{vlt*lb*n kásziitxek, ldŐjárásálió lazúrczr:t1

{blű]ettel"



?. F*bejár*t fel*,}ítása:

A *r*gl*vő *bszerkez*t tel_i*s *serej*. uj n*gykapx és kiskapr: kialak{tássai" ,{ k*zel 4Ü rnZ

teriiletex levő *ádtető javitá*a *s rószbexi *u*iój* valar*int a ger*rrc&iképzÉs javítás* *s a l,*ljos

hosszan rilgzitáse,.

:. Ú.i tce*tós kiópitése:
A Óglévö b*tonosztrop*s álótk*rítés helyett 87 db fa nsz}oppal ós 84 {! fa kc#t*§betétts}

{*gy**cúrrt 1,4 ffi x z na} ki*lakítatt új kcrit$s, a parkoló {b}őtr *egközelÍtlxiő xagYkaPu Ós

kiskapx kiepités*vei tr78 mÉ{er 1rossza*"

4" Kopjaf* ós padok elh*lyez*se:
Pafaraeo á}tal készített kapjafa, a hozzá tar{özó padakkal,

A pr*jekt keretsüeí, megvalósu;ó fejlesztós a Laader §AC§ teruletán kerÜlt tnegva}Ósításra,

a eroj*tt iuegv*lósxlá&vai *gy *lya:r Közössógi T*ret §*uturrk látre. aXrova a iakosság *otx

or*t u u***tt*i, isxrerósei cl?lúcsirztxtása alkair*ávai !át*gat i<i, lranem jó szíw*l ki tud

láttgat# akk*r is, ha r3gy órzi, sziikségc van áa *mlék*z*sr*, a gox$*trk*dásra, K$zsóg i*vóx,

teiei*tós*nk xsksi kiviiel fiqtkül ismerik egynrást. He e t§m§tőbe* találk*zn&k, xe:i'l csak

"gyLá*ru 
köszönnek, rnegállrtak beszélgetni is, §X egy_*!ye§ tórben tud,jái< nrajd megteuni,

utot u szcp k§rny*"*i **gf*lelő terst ad ennek. A parkctró fslöt kia}akított kis és nagYkaPu a

könnyebb megh-§zelíthatásdg*t. ill*tve * bgiső r*uxkálat*k elvégzósónek xlegkÖn*YÍt*sét

szo}gá§a.
A fe§esztós megvaxósr:lása *gy szolgál{ató, g*nd*sk*dó örtkcr,rnánYzatot mrrtat, a}:.al a lakosság

komf*rtérzetsne& javitá*u" *rr**ld*u u telep!§trós vez*töínek }*gf**tosabb érd*k* és fel**ata.

Á benyúj{tltt pályázatban indikátor többtreíváltaiás ncgr tőrtént.

§ortobágyu 2S2ü, december 10"

Anelrás
polgármester


