
Hírlevél 
Tisztelt Lakosság! 

A szennyvíz csatornázással kapcsolatban egyre nehezebb dolguk van az önkormányzatoknak, mivel 2000 fő alatt 

sajnos pályázatot nem lehet benyújtani. Ezért próbálkozunk egy másik megoldással, ami talán az utolsó lehetőségünk, 

hogy Egeraracsán valaha is a szennyvíz csatorna kiépítése megvalósuljon. Mind ez úgy valósulhat meg, ha legalább 9 

község együttműködési megállapodást köt egymással. Tudomásul kell vennünk, hogy a szennyvízcsatorna kiépítése 

elengedhetetlen a falu fejlő   dése szempontjából. 

Önkormányzatunk helyzete stabil. De lehetőségeink erősen korlátozottak. Nagy munkával tudunk csak fejleszteni, 

előrelépni.  

A lakosság sincs könnyű helyzetben, a közmű díjak mellett a szemétszállítási díj is hamarosan a háztartásokra lesz 

hárítva, mivel ezt már az önkormányzat a jövőben nem vállalhatja át a lakosság helyett! 

Egyre fontosabb lesz a rászorulók, egyedülállók, és egyben igen alacsony jövedelműek támogatása, Ők mindig 

számíthatnak az önkormányzat segítségére! 

Közmunkaprogramunk sikeres. Ezt mindenki láthatja! Szorgalmas közmunkásaink a falut, a szőlőhegyet egyaránt 

tisztítják. Kertészetünk fóliasátrában már érik a paprika és a paradicsom, a cukorborsót a napokban megkezdtük szedni. 

Továbbá uborka, hagyma, bab, burgonya, és tökfélék kerültek veteményezésre, melyekből nagy mennyiségre 

számítunk. 

Egeraracsán szinte nincs munkanélküli, aki dolgozni szeretne, tudunk munkát és kenyeret biztosítani, helyben, és ez 

nem kis dolog manapság! 

Mindent az Állam, Kormány segítségével tudunk megvalósítani, mindenre pályáznunk kell és vagy nyerünk, vagy 

nem. Pályáztunk zöldség feldolgozóra, kis savanyító üzemre, és már próba képen gyártottunk akácvirág és bodzavirág 

szörpöt. Ha valaki szeretné ezeket megkóstolni az IKSZT-ben a kollégák szívesen bemutatják őket. Ebben az évben a 

közmunkaprogram keretein belül megvásárolunk egy ágaprító gépet, mely segítségével területeinken felhalmozódó 

faágakat le tudjuk darálni és ezt is tudjuk hasznosítani! 

Az Önkormányzat kapott egy szőlő birtokot a hozzá tartozó pincével, melyet a közmunkások nagyon szépen rendbe 

tartanak. (Természetesen bérleti díjat nem kell fizetnünk érte!)  

Rövidesen el telik az egy év az új egészségügyi (orvosi) szolgáltató beállítása óta, a működéséről be kell számolnia az 

önkormányzatnak. Akinek észre vétele van, kérem, személyesen jelezze nekem.  

Folyamatban lévő és új pályázataink, melyeket az idén, vagy a következő 1-2 évben szeretnénk megvalósítani: (még 

elbírálásra várnak!) 

o Új falu busz beszerzése 

o Ingyenes nyári gyermek étkeztetés, az étel kiszállításával 

o „Termelő Falu” program, melyben több éven át, az önkormányzat folyamatosan támogatást kap a felajánlott 

szőlő területek, felhagyott zártkertek felújítására, és őshonos kis állatok tenyésztésére, és keltetésére. 

o „Szelíd Térségfejlesztő modellek a gyakorlatban” pályázat keretein belül egy kis közösségi húsfeldolgozót 

szeretnénk létesíteni a régi tűzoltó szertár helyén. 

o Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések keretében pedig a mellékutcák aszfaltozására kerülne sor. 

(ÚJ UTCA, DEÁK FERENC UTCA BELTERÜLETI SZAKASZA, ÉS VÜGÜL DE NEM UTOLSÓ 

SORBAN ÚJHEGY UTCA) 

Mindenkit arra kérek, hogy az önkormányzat terveit támogassa, ami a fejlesztésről, a jobb életkörülményekről szól. 

Minden javaslatra, és észrevételre szükségünk van, amelyet személy szerint is köszönök a választó polgároknak.  
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