Nagyrédei hírlevél
Nagyréde Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa

Gazdasági program

A képviselő-testület elfogadta Nagyréde 2019-ig szóló
gazdasági programját.

A program hosszú távú célja az életminőség javítása, amely a helyi gazdaság versenyképességének fokozásával,
a helyi foglalkoztatás fenntartó biztosításával, a foglalkoztatási szint emelésével, illetve a nem anyagi jellegű
életfeltételek javításával érhető el – olvasható a dokumentumban.
A több fejezetre tagolt program a településfejlesztési célok között egyebek mellett az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, az
önkormányzati épületek technikai és
berendezéseinek fejlesztését, az ellátórendszer fejlesztését, a szabadidős és
sporttevékenységek helyszíneinek folyamatos fejlesztését fogalmazza meg
célként. Fontos célként jelenik meg a
közlekedési rendszerek fejlesztése, különös tekintettel a belső utak felújítására, a bekötőút burkolat megerősítésére,
kerékpárút kialakítására, forgalomlassítók, zebrák, parkolók kialakítására, a
mezőgazdasági utak karbantartására,
és a csapadékvíz elvezető rendszer teljes felújítására,
A település-üzemeltetési fejezet fő
célkitűzése a település mindennapi éltének folyamatos biztosítása, évszaktól
függetlenül, a leggazdaságosabb és
költséghatékonyabb módon.
Az adópolitikai fejezet kimondja:
az államháztartási törvény egyértelműen azt az irányelvet követi, hogy
az önkormányzatoknak maguknak
kell előteremteniük a fejlesztéseikhez
szükséges forrásokat, az állam csak a
kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja, de azt is csak
a település fejlettségének, rászorultságának függvényében. Épp ezért fontos
célként jelenik meg, hogy a társadalmi
igazságosság jegyében a közterhek viseléséből a közösség minden tagja kivegye a részét, ezért a cél egy olyan helyi adórendszer működtetése, amely a
lehető legszélesebb réteget vonja be az
adófizetésbe. A kis- és közepes vállalkozások állami adóterhelése igen nagy,
ezért az iparűzési adó szinten tartását,
illetve az építményadó 2016-ban törté-

nő kivezetést is tartalmazza a gazdasági program.
A képviselő-testület minden évben a
költségvetés elfogadását követő rendes
ülésén elfogadja a gazdasági programból levezetett éves cselekvési tervét,
melyben meghatározza az abban az évben elvégzendő feladatokat és az ahhoz
szükséges határidőket és felelősöket.
A gazdasági programban szerepel
azok a fejlesztési elképzelések, amelyeket az önkormányzat a megyei fejlesztési terv összeállításához készített,
a 2014-2019 közötti uniós pénzügyi
ciklusra. Ennek része egyebek mellett:
• Nagyréde környéki ipari zóna fejlesztésének II. üteme: hiányzó közművek kiépítése, energiaellátás,
közlekedési és ivóvíz, szennyvíz
közművek kiépítése kb. 20 ha-nyi
beruházási célterületen.
• Az önkormányzati (Fő úton egymás
mellett lévő) intézmények energiahatékonysági fejlesztése: homlokzatok
hőszigetelése, nyílászárók cseréje,
fűtési rendszerek korszerűsítése, hőenergia ellátás hatékonysági cseréje
biomassza fűtésre, beltéri világítási
rendszerek korszerűsítése.
• A község szőlő- és borkultúráját
megjelenítő pincesorok egységes
arculatának kialakítása.(homlokzati megjelenés, védjegy létrehozása,
közös értékesítési- marketing elemek
megvalósítása).
• Arculati- térelemek, útbaigazító, felvilágosító táblák kihelyezése.
• Kulturális tematikájú kiállító és bemutató hely turisztikai célú fejlesztése, többfunkciós terem kialakítása,
vendégfogadó hely (irodalmi kávéház) kialakítása a Fáy-kastélyban.
• Intézmények energiahatékonysági
fejlesztése: homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszerek korszerűsítése, beltéri világítási rendszerek korszerűsítése.
• Intézményi játszóudvarok felújítása,
zöldterület fejlesztése, mozgásfejlesztést segítő eszközök beszerzése.
• Fő úton sebességmérő tábla kihelyezése, Fő út Arany J. út felé vivő szakaszának balesetveszélyes közbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes
ív korrekciója, járda kialakítás.
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Októberben nyit a
megújult könyvtár

A felújítás után teljesen átalakult, korszerű
és bővülő szolgáltatásokat kínáló könyvtár
avatási ünnepségét 2015. október 14-én,
15 órától tartjuk.
Szeretettel várunk minden könyvbarátot az
eseményre.
Az iskola földszintjén két helyiségben kapott helyet a könyvtár, a fejlesztés az építészeti átalakítás és a bútorzat megújítása
mellett eszközbeszerzést is tartalmazott. A
beruházás részben pályázati támogatásból,
részben az önkormányzat saját forrásából
valósult meg.

Nemet mondtak

A képviselő-testület legutóbbi ülésén
nem támogatta, hogy a háziorvosok iparűzésadó-mentességet kapjanak.
A jogszabály lehetővé teszi a kedvezmény megadását, ám a képviselők többsége úgy vélte: az önkormányzat egyéb
kedvezményekkel elegendő mértékben
segíti a gyógyítók munkáját, s fő alapelvként fogalmazta meg, hogy az adófizetési kötelezettség mindenkire vonatkozzék

Családi napközi
A képviselő-testület döntött arról,
hogy a nagyrédei családi napközi férőhelyeit öttel bővíti. Mint ismert, korábban két, egyenként hétfős csoportra
volt engedélye a napközinek, azonban
a létszámot nem minden esetben használták ki.
Egy sajnálatos mulasztás miatt az
egyik hetes csoport engedélyét emiatt - a jogszabályoknak megfelelően visszavonta a kormányhivatal.
– Öröm, hogy újra kevés a hét férőhely, az önkormányzatunk fontosnak
tartja ezt a szolgáltatást. Ezért is döntöttünk úgy, hogy némi pluszköltséget
is vállalva lehetőséget teremtünk arra,
hogy további öt helyre kaphassunk engedélyt. Azt egy kicsit bosszantónak
ítélte a képviselő-testület, hogy az előző vezetésnek anno csupán egy nyomtatványt kellett volna határidőre kitöltenie, és akkor eleve megmaradhatott
volna a kétszer hét férőhely, ám ezt elmulasztották... A lényeg, hogy rendeződik a történet, és minden, a családi
napközibe jelentkező gyermek számára biztoított lesz az ellátást - mondta
Siposné Fodor Judit polgármester.
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Vendégségben a Gyöngyösi Szüreti napokon
Nagyréde vendégségben a Mátrai
Szüreti Napok és Fehérbor Fesztiválon
Gyöngyös kulturális fesztiváljain az
idei évtől lehetőséget biztosít a térségi
települések bemutatkozására.
A 2015. szeptember 18-20. között
megrendezésre került Mátrai Szüreti
Napok és Fehérbor Fesztivál szombati
napjának vendége Nagyréde volt.
Kiállítással, helyi termék kóstolókkal
és kulturális csoportjaink produkcióival színesítettük a városi rendezvényt.
Bőségasztal formájában kiállításra
kerültek a településre jellemző vállalkozások termékei:
• a borok kínálatában a Nagyrédei Szőlők Borforgalmazó Kft., a
T-Bor Pince és a Gonda Borászat
palackozott borai;
• a Gonda Borászat borkészítményei:
palackozott must, borkocsonya;
• a Jász-Tész Kft. nagyrédei hűtőházának teljes termékskálája: gyümölcsök, zöldségek;
• a Benedek Gyümölcsfarm hagyományos családi receptek alapján
készített szörpjei, lekvárjai;
• a Molnár Pékség kenyerei, péksüteményei, melyek között nagy sikere
volt a rendezvényre készített, szőlő
motívummal díszített kenyérnek;
• az Innova Térségfejlesztő Szociális
Szövetkezet különböző ízesítésű
mézei, rendhagyó lekvárjai;
• az Életmag teljes kiőrlésű tönkölybúza lisztje, puffasztott tönkölybúzája.

A bőségasztalt „Zia” üveggrafika,
a T-Bor Pince levendula termékei,
a Lilla virágüzlet virágkosara, és a
Virág-kuckó koszorúi, kompozíciói
tették teljessé.
A kiállító sátorban kaptak helyet
azok a fotók is, melyeken a település arculatát meghatározó épületek,
építmények, természeti tájak, képzőművészeti alkotások voltak láthatók.
A helyi termékek közül azokat kóstolhatták meg az érdeklődők, melyek
már eddig is jó hírét vitték Nagyrédének. A hűtőház gyümölcsöt, betyárcsemegét; a pékség egyedi péksüteményeit; az Életmag többféle ízben
puffasztott tönkölybúzát; a Benedek
Gyümölcsfarm szörpöket kínált.
A civil szervezetek közül a Bokréta Nyugdíjas csoport, a Nagyrédei
Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete és a Szőlőskert Vadásztársaság képviseltette magát. A
nyugdíjasok pogácsával, a hagyományőrzők sótalannal, a vadászok
vadpástétommal vendégelték meg
az érdeklődőket. És hogy a szüreti
napok apropóján a rédei szőlő sem
maradjon ki a kínálatból, a polgármesteri hivatal dolgozói a közmunkaprogram csemegeszőlőjét kóstoltatták.
Kulturális csoportjaink – a Nagyrédei Asszonykórus, a Nagyrédei Férfi
Dalárda, a Csanak Citerazenekar, a
Virtus Kamara Táncegyüttes, a Ködmön Köszörülők – a helyi hagyományokat mutatták be a Fő téri nagy-

színpadon, valamint a kiállító sátor
melletti „régi idők udvarában”.
A „régi idők udvarával” egy kis
falusi környezetet teremtettünk a
városban. A hangulatos helyszín a
Polgármesteri Hivatal településüzemeltetési csoportjának munkáját dicsérte.
A művelődési ház dolgozói az előkészületi munkákat, az óvoda konyhájának dolgozói a résztvevők étkeztetését biztosították.
Bemutatkozásunk sikeres volt, a
nagyszámú támogatók jóvoltából
sokrétűen prezentálhattuk mindazokat az értékeket, melyek településünk karakterét adják, melyekre
büszkék vagyunk.
A település bemutatásán túl eredményesek voltunk a város által meghirdetett versenyeken is.
A II. Mátrai Borvirtuson az idei Palóc Parasztolimpián első helyezést
elért nagyrédei csapat indult, és ezen
a versenyen is ők bizonyultak a legjobbnak.
A „Madárijesztő szépségversenyen” a Nagyrédei Környezetvédők
és Hagyományőrzők Egyesülete által
készített „Szüreti mámor” fantázia
nevű madárijesztő a dobogó 3. helyén végzett.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, munkájával hozzájárult a
sikeres településmarketinghez.
Mészáros Éva
művelődés-szervező

A Virtus Kamara Táncegyüttes a II. Magyar Értékek Napján
„Magyarország értékei egy helyen” – ez volt a mottója a II. Magyar Értékek Napjának, amit 2015. szeptember 12-én Budapesten,
a Szent István téri Bazilika előtt és a székesegyházban rendezett
meg a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Nemzeti Értékek és
Hungarikumok Szövetségével közösen.
Az egész napos program során Magyarország tizenkilenc megyéje, valamint a határon túli magyarlakta területek mutatták be
értékeiket a helyi értéktárak közreműködésével, így a látogató
előtt teljességében tárult fel a Kárpát-medence épített, szellemi,
tárgyi és természeti öröksége.
A színpadon a kiemelkedő eredményt elért hazai és határon túli
amatőr művészeti csoportok mutatkoztak be.
A rendezvényt az ünnepi szentmisét követően Sebestyén Márta
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes hangversenye zárta.
Az egész napos, több száz fellépőt és közreműködőt bevonó
program célja volt, hogy felhívja a figyelmet a hazánkban fellelhető értékek sokszínűségére, azok megőrzésének és továbbadásának
felelősségére.
A Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodái választották ki azokat a csoportokat, melyek a megyéket képviselhették e nagyszabású rendezvényen.
Heves megyéből a Virtus Kamara Táncegyüttes került kiválasz-

tásra a magas szakmai munka, az aktív közösségi tevékenység
eredményeképpen.
Táncosaink országnak-világnak megmutathatták, miben tudnak
kiemelkedő teljesítményt nyújtani a hagyományőrző csoportok
között.
Művészeti vezetőjük, Albunovics Milán sajátos ötletei új színt
visznek a néptánccsoportok több évtizede megszokott színpadi
megjelenésében.
Újszerű a műsorok összeállításánál alkalmazott szemlélet is,
mely az archív táncanyagból indul ki, de nem csupán másolja azt,
hanem úgy építkezik abból, hogy az adatközlő egyéniségét is megőrzi, és az általános stílusjegyeket is megmutatja. A Táncegyüttes tagjainak egyedi előadásmódját is megengedő koreográfiákat
visznek a színpadra, melyek életszerűvé teszik a produkcióikat.
Ruhatárukat eredeti viseleti darabokkal gazdagítják, nem sémára
varrt reprodukciók a fellépő ruháik.
A Virtus műsorai nem egyen mozgás egyenruhában, mint azt
sok táncegyüttesnél láthatjuk, hanem élő képet mutatnak egyedülálló kultúránk hagyományos táncaiból, dalaiból és öltözeteiből.
Mészáros Éva
művelődés-szervező
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START - mérleg és folytatás

A START közmunkaprogramban
Nagyrédén 2015-ben 37 ember vesz
részt, 33 szakképzett illetve szakképzetlen munkatárs, két irodai adminisztrátor és két csoportvezető.
A mezőgazdasági programban szántóföldi növénytermesztés, kertészeti tevékenység és szőlőművelés zajlik.
A program keretében mintegy 40 hektáron folyik gazdálkodás, nagyobbrészt
a Nemzeti Földalaptól vagyonkezelésben hasznosított területeken, emellett
belterületi kertekben és fóliasátrakban.
A szántóföldi növények – napraforgó,
őszi búza, tavaszi árpa – mellett idén a
kertekben paprika, paradicsom, uborka,
tök, vöröshagyma, burgonya, borsó, kukorica és eper termett.
A szántóföldi terményeket részben az
állataink ellátására használjuk, a felesleget értékesítjük. A zöldségeket és gyü-

mölcsöket az óvoda konyhája dolgozza
fel, ami az önkormányzatnak megtakarítást jelent. A kertészetből származó
többlet-terményt is értékesítjük, idén
összesen kilenc mázsa különféle zöldséget és gyümölcsöt adtunk el, amiből
jelentős bevételre tettünk szert.
Idén új tevékenységként jelent meg
a gombatermesztés, megteremtettük
a hatékony és gazdaságos termesztés
feltételeit, beszereztük a szükséges eszközöket, kialakítottuk a tevekenységre
alkalmas helyiséget. A következő hónapban két munkatársunk oktatáson
vesz majd részt.
Az állattartási tevékenységünk is szerteágazó, jelenleg 30 mangalica sertés,
tíz kecske, négy tyúk és egy kakas adja
az állatállományunkat. A jószágokat
extenzíven tartjuk.
Idén nyáron az állattartó épületek bő-

Mindenkire érvényes szabályok
Az ősz beköszöntével fontos felhívni
a figyelmet a csapadékvíz-elvezetés
biztosítására. A helyi rendelet értelmében az ingatlantulajdonosok illetve
-használók kötelessége az ingatlan körüli területek rendben tartása. Ebbe a
növényzet gondozása, a járda tisztán
tartása éppúgy beletartozik, mint a
csapadékvíz szabad elfolyásának biztosítása.
A részletes szabályokat tartalmazó
önkormányzati rendelet a nagyrede.
hu honlapon megtalálható.
Az önkormányzat ezúton is kéri az
ingatlantulajdonosokat illetve -használókat, hogy tegyenek eleget kötelezettségeiknek, az árkokat és átereszeket takarítsák ki és gondoskodjanak a
folyamatos tisztán tartásukról.

Az önkormányzat az elkövetkező
hetekben folytatja a megkezdett ellenőrzéseket, s az elhanyagolt területek
gazdáit felszólítja az állapotok rendezésére.
– Ugyancsak folytatódnak az idegenforgalmi adóval kapcsolatos ellenőrzések, vendégkönyveket kérünk a
szállásadóktól, s ezeket összevetjük a
bevallott és befizetett adóval. Szintén
folytatjuk a szennyvíz-csatorna hálózatra történt rákötések ellenőrzését is.
Mindezek nem a szabálykövető polgárok vegzálását célozzák, azonban
közös érdek, hogy mivel a szabályok
egyformán vonatkoznak mindenkire,
azokat mindenki egyformán be is tartsa – jelentette ki Siposné Fodor Judit
polgármester az ellenőrzések kapcsán.

Érkezik az új harangunk
Az önkormányzat végre hazahozhatja
a ravatalozó harangját, köszönhetően a
pénzügyi helyzet alakulásának, s nem
kis részben a helyiek adakozásának.
A harangra eddig csaknem kétszázezer
forint gyűlt össze, huszonhát adományozótól. A teljes költség meghaladja a
nyolcszázezer forintot - mondta el Siposné Fodor Judit polgármester.
Mint hozzátette: október elején végre Nagyrédére kerül a harang, azonban
továbbra is várja az önkormányzat a felajánlásokat - hiszen minden adományforint a büdzsé terhelését csökkenti. A befizetéseket továbbra is az önkormányzat
házipénztárába tehetik meg az adako-

zók, illetve átutalással az önkormányzat
költségvetési számlájára. (számlaszám:
10400528-00028523-00000002).
– Mindenkinek nagy köszönettel tartozunk, aki segített, segít a „hányatott
sorsú” új harangunk hazahozatalában.
Ezért döntött úgy a képviselő-testület,
hogy az adományozók nevét egy emléktáblán is közzétesszük majd, természetesen a felajánlott összegtől függetlenül. Örömömre szolgál az is, hogy a
helyiek összefogásán túl a gazdálkodásunk eredménye is hozzájárul ahhoz,
hogy végre rendeződhessen egy sokakat okkal bántó történet - fűzte hozzá a
polgármester.

3. o.

vítése megtörtént, így a már korábban
megvásárolt három húshasznú marha az
önkormányzat saját állományában nevelkedhet. Az állatok értékesítése után
újabb három hízóbika-növendéket tervezünk hizlalásra beállítani.
A méhészeti tevékenységünk húsz
méhcsaláddal zajlik, eddig kétszázötven kilogramm mézet termeltük, amit a
helyi és a térségi piacon az Innova Térségfejlesztő Szociális Szövetkezet közreműködésével értékesítünk.
A következő évben is szeretnénk a vállalásainkat teljesíteni, a 2015-2016-os
időszakban a jelenleginél valamivel kevesebb, várhatóan harminc ember foglalkoztatását tervezzük, s a mezőgazdasági tevékenység mellett a feladatuk
lesz a belterületi utak karbantartása, a
csapadékvíz-elvezetés és egyéb fenntartási feladatok elvégzése lesz.

Háziorvosi rendelés
Mindkét házorvos beköltözött az
egészségházba. A rendelés változatlan:
1. körzet:
Hétfő 08.00-11.00
Kedd 14.00-17.00
Szerda 14.00-17.00
Csütörtök 10.00-13.00
Péntek 08.00-11.00
2. körzet:
Hétfő 14.00-17.00
Kedd 08.00-11.00
Szerda 14.00-17.00
Csütörtök 08.00-11.00
Péntek 08.00-11.00

Festőszakkör indul
Lángné Gréczi Margit festőművész
vezetésével festőszakkör indul a Nagyrédei Művelődési Házban októbertől.
Azok a tehetséges gyerekek, akik szeretnek és tudnak rajzolni, új technikákkal, fogásokkal, nézőponttal ismerkedhetnek meg.
A foglalkozások előzetes tervek szerint pénteki napokon lesznek, de a jelentkezők közösen dönthetnek más időpontról.
A részvétel ingyenes, rajzeszközöket
mindenkinek egyénileg kell beszereznie.
Bővebb információ, jelentkezés személyesen a Művelődési Házban, vagy a
muvhaz.nagyrede@gmail.com, 30/55333-64 elérhetőségeken.
A jelentkezéseket még ezen a héten
várják, megfelelő létszám esetén októberben el is indul a tanfolyam.

Nagyrédei Hírlevél

4. o.

Nagyrédei Szüreti Napok
Nagyréde Önkormányzata szeretettel hív mindenkit a
Nagyrédei Szüreti Napok rendezvényére
2015. október 2-3-án
október 2., péntek, 17.00 óra
Megnyitó ünnepség (Művelődési Ház nagyterem)
közreműködnek a Szent Imre Általános Iskola növendékei
Kiállítások:
Gréczi Margit „Új festményeim”,
Tóth Róbert makettek,
„Zia” üveggrafikák
„Üdvözlet a boldog békeidőkből” képeslapkiállítás

október 03., szombat
10.00
10.00
10.00
		
11.00
11.30
12.00
12.30
12.45
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
15.00
15.00
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
17.00
18.00
		
20.00

Főzőverseny

Gyermek Palóc Parasztolimpia (sportpálya)
Nagyréde Öregfiúk – Salgótarján Öregfiúk SBTC labdarúgó
mérkőzés (sportpálya)
Sportszakosztályok bemutatói Ökölvívás
Kard- és tőrvívás
Tradicionális íjászat
Modern táncok a színpadon
DreamTeam Cheerleaders
ECDS „Black Jam” Hip-hop Táncegyesült
Holdfény Tánciskola
Nagyréde – Borsodnádasd serdülő labdarúgó mérkőzés (sport pálya)
Óperenciás Bábszínház – óriásbábos előadás
Jó ebédhez szól a nóta a Dűvő zenekarral

Megyei Erősember verseny

Nagyréde – Borsodnádasd felnőtt labdarúgó mérkőzés (sportpálya)
Megyei Erősember verseny és a Főzőverseny eredményhirdetése
Kecele Gyermek Tánccsoport
Nagyrédei Férfi Dalárda
Csanak Citerazenekar
Nagyrédei Asszonykórus
Abasári kórus
Virtus Kamara Táncegyüttes

Budapest Ragtime Band

közreműködik a Pannónia Citerazenekar
Retro parti Pepével (CLUB 69)

KÍSÉRŐPROGRAMOK
10.00 Fűz népi játéktér és hagyományőrző népi kézműves játszóház a
Tarisznyás Műhellyel
10.00 csillámtetoválás
Nagyrédei borok, kézműves termékek vására
A programok ingyenesen látogathatók!

Folyamatos friss hírekért keresse Nagyréde honlapját, és csatlakozzon
a község Facebook-oldalához!
http://nagyrede.hu
facebook.com/NagyredeKozsegiOnkormanyzat

2015. október

RÖVID HÍREK
TŰZIFA - Az önkormányzat pályázati
szociális tűzifa beszerzésére támogatásért. A tervek szerint 34 köbméter fát szeretnének szétosztani a rászorulók között.
KAMERA - Az ASPex Consulting Kft.vel kötött szerződést az önkormányzat a
kamerarendszer karbantartására, melynek
nyomán többek között a Fő út teljes szakaszán megvalósul a kamerás térfigyelés. A
kamerarendszer felvételei a rendőrségnek
hozzáférhetők, így bizonyító erővel rendelkeznek a hivatalos eljárások során.
TÁMOGATÁS - A nehéz helyzetbe került önkormányzatoknak elérhető támogatásra igényt nyújt be az önkormányzat, 50
millió forint támogatást kérve.
BURSA HUNGARICA - A következő tanévben is csatlakozik Nagyréde a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, mellyel felsőoktatási intézményben tanuló diákok támogatása válik
lehetővé, az eddigi évek gyakorlatához
hasonlóan.
IDŐSEK - Az Atkári u. 9. szám alatti
épületben - annak felújítása után - kezdi
meg működését az idősek nappali ellátása 2016-ban. Az előzetes igényfelmérés
alapján 15 férőhelyre kéri meg az engedélyt az önkormányzat. Bár a háromezer
főnél népesebb településeken kötelező ez
a feladat, a korábbi években nem működött ilyen szolgáltatás. Az idősek nappali ellátását, valamint a házigondozást a
gyöngyössolymosi mikrotársulás keretében látják majd el.
RENDŐR - A korábban papírboltként
működő Fő út 3. szám alatti önkormányzati épületben kap helyet a körzeti megbízott rendőr irodája, miután a helyiség
eddigi bérlője a határozott idejű szerződésének lejárata előtt nem kérte a Képviselőtestülettől a bérlet meghosszabbítását, így
a helyiség felszabadult, amelyben immár
kötelező feladat ellátása valósulhat meg.
KAZÁN - Az óvoda 2014-ben tönkrement kazánjának cseréjéről döntött a képviselő-testület. Bár az intézmény fűtését
továbbra is döntően az aprítékos kazán
szolgáltatja, az ellátás biztonsága érdekében döntöttek a két gázkazán beszerzéséről és beépítéséről, a kapcsolódó beruházások elvégzéséről. A teljes költség 3,5
millió forint lesz.
BUSZ - Októberben már üzembe állhat
Nagyrédén az önkormányzat új, kilenc
személyes mikrobusza, melyet egy sikeres
pályázaton nyert meg a település. A VW
T6 típusú busz nettó értéke 10 M Ft.

