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Önök a Rádió Antritt regionális híreit hallják 2013. január 3-án –
Köszöntöm Önöket, Kovács Viktória vagyok.
Az "Ügyfélbarát ügyfélfogadás kialakítása az okmányirodában" - ezzel
a címmel tartott ma délelőtt sajtótájékoztatót Tóth Ferenc
kormánymegbízott és dr. Ugodi Andrea járási hivatalvezető a
Szekszárdi Járási Hivatal okmányirodájában. A sajtótájékoztató
részleteiről dr. Ugodi Andrea járási hivatalvezetőt hallják. - INTERJÚ!!!

Megkezdte működését az új bírósági szervezet
A törvény értelmében megkezdte működését január elsejével a Szekszárdi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, amely a Szekszárdi Munkaügyi
Bíróság jogutódja és a Szekszárdi Törvényszék szervezeti egysége - írja a
teol.hu internetes hírportál.
Az új szervezeti egység székhelye változatlanul Szekszárdon az Augusz
Imre utcában van. A bíróság elnöke dr. Csullag József. A közigazgatási és
munkaügyi bíróság első fokon jár el a közigazgatási határozatok bírósági
felülvizsgálata iránti, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű
jogviszonyból származó, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb
ügyekben.
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti peres és nem
peres eljárások körében következett be hatásköri változás, azok 2013.
január 1-jétől nem a törvényszék, hanem a közigazgatási és munkaügyi
bíróság hatáskörébe tartoznak. A jelenleg folyamatban lévő eljárások is ott
folytatódnak, új ügyszám alatt. A hatásköri változás azonban nem érinti a
már kitűzött tárgyalások helyét és időpontját.
Az ügyfelek beadványaikat a munkaügyi és a közigazgatási perekben
egyaránt a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon nyújthatják
be, és azokon az új bíróság elnevezését kell feltüntetni.
Története legnagyobb beruházására készül Fadd
Történetének egyik legnagyobb beruházására készül Fadd: új óvodát
építene a nagyközség. A projekt megvalósításához nem elegendő a
pályázaton elnyerhető támogatás, nagy összegű hitelfelvételre is szükség

lesz. Ennek fedezetére az önkormányzat forgalomképes épületei mellett
számos magánszemély szántóterületet ajánlott fel.
A faddi Dózsa György utcai épületen 2005-ben elvégezték a legfontosabb
felújításokat, de azóta sem lehet ideális körülményekről beszélni a
gyermekek elhelyezését illetően. Ez nem csak a Dózsa György utcai
óvodára igaz, mivel a faddi óvodásokat jelenleg három helyen, a Dózsa
utcai épületen kívül a Templom utcai óvoda északi és déli szárnyában
tudják elhelyezni, és ott sem sokkal jobb a helyzet. Az óvodaépítés már
régóta tervben van, az építési engedélyezési tervek három éve elkészültek,
és az építési engedélyt is megkapta már az önkormányzat. Az anyagi
forrásokat azonban eddig nem sikerült megtalálni. Nemrég megjelent egy
regionális pályázat, amely új óvoda építésére is lehetőséget ad. Az
elnyerhető maximális támogatás kétszázmillió forint. A tervezett projekt
során a Templom utca 1. szám alatti konyha épületénél, hozzáépítéssel
egy új, hat csoportszobás szárnyat hoznának létre. Ez a létesítmény a déli
szárnyban levő két csoporttal együtt alkotna egy új, 8 csoportszobás
óvodát. A Dózsa György utcában pedig megszűnne a kisdedóvó.
A fejlesztés tervezett költsége 323 millió forint. Ha a pályázaton sikerül
elnyerni a maximális 200 milliós támogatást, még akkor is hiányzik 123
millió forint. A képviselők ezért arról is határoztak, hogy a nagyközség 105
millió forint hosszú lejáratú bankhitelt vesz fel. A fennmaradó
önkormányzati saját forrás 18 millió forint, ezt az összeget az idei, illetve a
jövő évi kommunális adóbevételből biztosítanák. Lehetőség van a bankhitel
mérséklésére is: ha nyernek a pályázaton, akkor az önkormányzat
támogatást kér a Belügyminisztérium önerő alapjától, illetve a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól is. A 105 milliós fejlesztési
hitelhez 116 millió fedezet szükséges - az önkormányzatnak ehhez
azonban nem áll rendelkezésére elegendő forgalomképes ingatlan. Fülöp
János polgármester már korábban jelezte: ő maga kész felajánlani
ingatlanfedezetet, és ha kell, magánszemélyeket is megkeres az
óvodaépítés megalapozása érdekében.
Fában hozzák a meleget sok otthonnak
A szekszárdi kistérség települései közül is több önkormányzat élt a
szociális tűzifa vásárlási lehetőséggel, amelyhez a Belügyminisztériumtól
lehetett támogatást elnyerni - írja a teol.hu internetes hírportál.
Fadd például 96 köbméternyi fára kapott köbméterenként tizenkétezer
forintos támogatást, de ebből a pénzből – hozzátéve a fuvarköltséget is

magában foglaló mintegy félmillió forintos önrészt – a Gemenci Erdő- és
Vadgazdasági Zrt.-vel kötött szerződés alapján végül 127 köbméternyi
fekete dió tűzifát tudtak vásárolni. Bár háztartásonként akár 5 köbméter fát
is ki lehet osztani, annak érdekében, hogy minél több rászoruló családnak
tudjanak segíteni, várhatóan háztartásonként 1-2 köbméternyi fát visznek
ki, így 100-120 otthon részesülhet a segítségben. A szállítások január
elején indulnak.
Kistormás tizenegy erdei köbméter tűzifa megvásárlásához nyert 167 ezer
forint állami támogatást, amelyhez mintegy ötvenezer forint önerőt
biztosított a község. Ennek révén 19 rászoruló családnak tudtak egy-egy
köbméter akácfát biztosítani, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.-vel kötött
megállapodás alapján. A tüzelő kiszállítását az önkormányzat végezte saját
traktorával.
Biztonságban a Törpi Tanya és a Csodavár
A város támogatásával az új évben is biztosított lesz a Törpi Tanya
Alapítvány illetve a Csodavár Egyesület által működtetett két tolnai családi
napközi üzemeltetése.
Az önkormányzat 2012-ben a helyi családi napköziket egy olyan szisztéma
alapján támogatta, amely biztosította a működéshez szükséges alapvető
kiadásokat akkor is, ha egy-egy időszakban a gyermeklétszám nem érte el
a megengedett hetet. Ugyanakkor a város nem nyújtott olyan gyermek után
támogatást, aki nem vette igénybe a családi napközi szolgáltatásait. Az
intézményeket működtető szervezetek pedig úgy ítélték meg, hogy az
önkormányzat anyagi segítsége – kiegészítve az állami normatívával és a
szülők által befizetett térítési díjjal – elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy
hatékonyan és zökkenőmentesen tudjon működni mindkét intézmény.
Emiatt azt kérték a várostól, hogy 2013-ban is a mostanival azonos
feltételekkel támogassák őket, amit a képviselő-testület el is fogadott. Ez
alapján az önkormányzati támogatás mértéke a jövő évben is
gyermekenként – legfeljebb az engedélyben meghatározott létszám erejéig
– naponta ezer forint, de havonta legalább 10 ezer, maximum pedig 20 ezer
forint lesz.

