Borsodivánka 2010.

Borsodivánka elmúlt négy éve
Borsodivánkán az elmúlt négy évben 16-an születtek, 7 pár kötött házasságot és 134-en haltak meg.

den lehetőséget kihasználni és megvalósítani a község
érdekében.

Rendelkezésre állási támogatás és rendszeres szociális segély kérelmet 101 esetben, temetési segély kérelmet 24 esetben, átmeneti segély kérelmet 43 esetben,
közgyógyellátás iránti kérelmet 337 esetben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmet 34
esetben, szociális étkeztetés iránti kérelmet 235 esetben, ápolási díj kérelmet 8 esetben, közlekedési támogatásra irányuló kérelmet 145 esetben és lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 24 esetben bíráltunk el.

A felszámoló tulajdonában lévő épületek és területek közül sikeresen visszakerültek az önkormányzat tulajdonába:

Hagyatéki- és póthagyatéki eljárás lefolytatására
146 esetben került sor.
Az önkormányzat hivatala 3391 ügyet intézett.
Gazdálkodásunk könnyítése céljából 9 esetben nyújtottunk be pénzügyi pályázatot az Önkormányzati Minisztériumba.

- A sportpálya az öltözővel,
- Tűzoltószertár,
- Temető területének egy része,
- Csordajárás,
- Tilaji temető,
- Kültéri utak hozzátartozó árkokkal, mely 16 tételből áll.
A Magyar Államkincstártól megvásárlásra került a
volt szeméttelep területe, mely jelen pillanatban már a
tulajdonunk (kis híján a nyerészkedőké lett), ezek a régi
TSZ. tulajdonában voltak).

Önkormányzatunk képviselő-testülete a 4 év során
271 határozatot hozott és 57 önkormányzati rendeletet alkotott meg.

2006-ban a közmunka-programban a meglévő temetőnket sikerült megtisztítani azoktól a sírkövektől, melyet az akkori kivitelezők hanyagságból beraktak a fák alá, kerítés tövébe és ahová csak
tudták, de nem szállították el.

Borsodivánka Önkormányzata 2006-tól a megválasztott képviselőkkel egyetértésben igyekezett min-

A 2007-ben megvásárolt terület is ki lett takarítva,
így biztosítva a későbbi temetkezési helyeket.

Adóügyekben évente 370 esetben született döntés.
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A Művelődési Ház fűtési rendszerét az iskolától elválasztottuk.
A József Attila úton található rendőrlakás gáz kiépítése és bevezetése megvalósult.
A polgárőrség épületébe konvektorok kerültek és a
gáz bekötés is megtörtént.
A szelektív hulladéksziget megépítését eredményesen elvégeztük, oda az AVE a szelektív konténereket kihelyezte.
Borsodivánka Önkormányzata létrehozta a polgárőrséget.
Nagy nehézségek árán sikerült új háziorvost és új fogorvost találnunk a faluba. (A korábbi háziorvosunk elköltözött, a fogorvosunk pedig elhunyt.)
A Férfi Nyugdíjas Klub mellett megalakult a Női
Nyugdíjas Klub is 16 fővel. Hegedűs Tiborné vezetésével a Nyugdíjas Klub énekkara már több rendezvényen szerepelt.
A középületeknél a régi hulladékgyűjtők (szeméttárolók) felszámolásra kerültek.
Az útfelújítás előtt sikerült a hálózati víz bevezetése négy lakásnál és két közintézménynél, ahol nem volt
megfelelő a csövek elhelyezkedése.
Önkormányzatunk felismerte a beteg emberek
problémáit, és 2006. októberétől nemcsak az önkormányzati feladatok megoldására, hanem a településen lakó betegek szállítására is használjuk a kisbuszt.
2010. október 1-től a DVCS Kft. a Heves Megyei
Vízmű Zrt.-be olvad be, mely így Magyarország egyik
legnagyobb vízmű-társaságává válik. Sikerült elérni,
hogy a lakosság és a közület lényegesen kevesebb
vízdíjat és szennyvizet fizessen a beolvadás után.
Karbantartást végeztünk el a Hősök Emlékművén.
A borsodivánkai közmunka-programban lehetőség szerint minden rászorulót foglalkoztattunk, természetesen a Munkaügyi Központ elvárása szerint. A
településünk rendje, tisztasága példaértékű, hiszen
ezekkel a dolgozókkal tudjuk elvégezni azokat a feladatokat, amelyek ezt a célt szolgálják.
Ide tartoznak az alábbiak:
- önkormányzati konyha létszámának bővítése,
- falugondnoki busz sofőrje,
- Művelődési Ház nyitva tartásának biztosítása,
- Háziorvosi rendelő takarítása.
A többi dolgozó végzi el a további munkákat is: temető, közterületek, vízelvezető árkok, közintézmények udvarának tisztán tartása, konyhakert művelése, hulladékgyűjtés.

A kis iskola épületéből önkormányzatunk falumúzeumot kíván kialakítani, melyhez a gyűjtés folyamatban
van. Kérjük a település lakóit, ha van a tulajdonukban
régi használati tárgy, ajánlják fel a múzeum javára, hogy
múltunkat a jövő generációja is megismerhesse.
2007-ben az önkormányzat testületi jóváhagyással a
KHT konyhaüzemelését megszüntette, felismerve azt a
helyzetet, hogy az akkori üzemeltetéshez nagyobb ös�szeget kellett az önkormányzatnak befektetnie.
A szociális étkeztetést pályázati úton sikerült bevezetni, így a konyha kihasználtsága is eredményesebbé vált.
Az önkormányzatnak az üzemeléshez szinte nem kell
hozzájárulni. A szociális étkezés a lakossági étkezés, valamint a szomszéd településre való ebédszállítás a működést eredményessé tette.
Borsodivánka Önkormányzata 2006. októberétől
az alábbi sikeres pályázatokat tudta megvalósítani: (Ezek egy része hazai forrású pályázat, másik része EU-s pályázati támogatással jöhetett létre. Az önkormányzat minden lehetőséget megragadott, hogy
a pályázatok beadásra kerüljenek, és a kivitelezés
megtörténjen.)
- Ravatalozó felújítása,
- Orvosi rendelő tetőfelújítása,
- Orvosi rendelő akadálymentesítése, belső átalakítása,
- Községháza komplex akadálymentesítése, belső átalakítása.
- Mozgó-könyvtár létrehozása, 2007-2010. között
nagy mennyiségű könyv került megvásárlásra, és
az ehhez szükséges kiegészítő bútorzat is elhelyezésre került.
- A 2008. évi falunapi rendezvényre 500 ezer Ft támogatást nyertünk.
- Önkormányzati konyha átalakítása, mely napjainkban a szociális étkeztetést és a lakosság kiszolgálását színvonalas körülmények között
tudja végezni.
- Falugondnoki busz pályázat után, VW Transportert
sikerült nyerni, mely ebben a kivitelben akadálymentes. Az önkormányzati feladatokra és a település lakóinak szállítására használjuk.
- Településünk központjában több mint 1,5 km járda
került megépítésre.
- Településőrség beindítása pályázat segítségével,
mely a lakosság biztonságát szolgálja.
- A borsodivánkai Gárdonyi Géza Általános Iskola ablakainak cseréje szintén pályázatból valósult meg.
- Élelmiszercsomag pályázati lehetőségét megkaptuk, melyből a település minden családja részesült.
- 2010. szeptember hónapban sikeres pályázatot
nyertünk az útburkolat megerősítésére. A következő utcákat újíttatjuk fel: József Attila utca, Arany
János utca, Somogyi Béla utca, Szabadság utca, Ifjúság utca, Táncsics utca, Petőfi Sándor utca, Ady
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Endre utca, a templom melletti szakasz a Rima hídig.

adó, internet hozzáférés, babakocsi megőrző). Várható kezdési idő 2011. március-április hónap.

Az elmúlt időszakban Borsodivánka belterületén
eléggé tönkrementek az aszfaltozott utak, a település lakói már várták az útépítést.

További pályázatok is beadásra kerültek, melyekben döntés még nem történt.

Ezzel egyidőben két korszerű buszmegálló kialakítására kerül sor a Béke úton.
Az eddigi pályázati eredmények is mutatják településünk fejlődését és jobb életlehetőséget biztosítanak.
Borsodivánka ezeken a pályázatokon felül is nyújtott be pályázatot, melyek még folyamatban vannak.
- Pályázatot nyertünk 6 település ivóvízjavító beruházásra: Borsodivánka, Cserépfalu, Egerlövő, Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna községek részvételével. A pályázat kétkörös, mely második szakaszába ért, várható kivitelezés 2011-ben. A gesztor önkormányzat Borsodivánka, a többi község megbízása alapján.
- Hulladéktársuláson belül pályázatot nyertünk el, a
volt hulladéklerakó telep felszámolására, ami a felszámolás után termőfölddé alakul át. Szintén kétkörös pályázat, mely második szakaszában van.
20 település tagja ennek a társulásnak, jelenleg a
munkakezdés még nincs kitűzve.
- Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakításához is pályázatot nyertünk, melynek keretén
belül a GAMESZ épület kerül átalakításra, itt többfunkciós ellátás kerül kiépítésre. (Polgárőrség, fodrászüzlet, falugazdák, családsegítők, orvosi tanács-

- LEADER közösségi pályázat: falufejlesztésre adtunk
be pályázatot.
- Temető hátsó kerítés építésére,
- Játszótér kialakítására,
- Üdvözlő, hirdető, információs táblák és utcajelző
táblák
- utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók).
- Pályáztunk falunapi ünnepség, majális, Polgárőrség felszerelésének beszerzésére.
- Adtunk be az egészség – egészséges életmód nevelésére.
- Borsodivánka – Négyes – Tiszavalk orvosi rendelő
felújítására és orvosi eszközök beszerzésére.
Természetesen voltak olyan pályázatok is, amiket
EGYELŐRE nem nyertünk el (számítástechnikai eszközök beszerzése, település közbiztonság fejlesztése, Községháza magastető kiépítésére, valamint
megújuló energiával történő fűtéskorszerűsítésre, az iskola akadálymentesítésére, a kültéri csapadékvíz-elvezetésére), de ha lehetőség nyílik rá, megoldást keresünk ezekre a feladatokra is.
2010-ben településünket árvíz veszélyeztette,
melyre a VIS MAIOR keretében pályázatot adtunk be
a Dózsa telepi híd és a falu közötti útszakasz valamint az orvosi rendelő kazánházának felújítására. Ez
a pályázat is később kerül értékelésre.
Borsodivánka Község Önkormányzata, valamint képviselő-testülete nagy tisztelettel megköszöni a település Lakóinak az árvízvédelemben való áldozatos munkáját.
Május közepén az árvízveszély miatt önkormányzatunk testülete azonnali védekezést rendelt el, melyben
részt vett a rendőrség, tűzoltóság és legfőképpen a katasztrófavédelem.
Településünk részéről 117 fő vett
részt. Június elején 103 fő
nyújtott segítséget ezt követően másfél hét múlva
Borsodivánka – Négyes közösen 30-30 fővel vett részt az
árvízi védekezésben.

Árvízi védekezés 2010.
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Az elvégzett munkák mellett igyekeztünk szórakozásra,
kikapcsolódásra is lehetőséget adni Lakóinknak.
Csak néhány kiemelt rendezvény:
Farsang 2010.

Majális 2008.

Farsang 2010.

Majális 2008.

FARSANG az iskolások kedvelt ünnepe. Ilyenkor bemutatják saját maguk készítette jelmezeiket, majd estig tartó táncmulatságban vesznek részt.

Településünk Lakói mindig nagy érdeklődéssel várják a
MAJÁLIS megrendezését. Itt a hagyományos focimérkőzéseken kívül kultúrális műsorok várják az érdeklődőket.

Gyermeknap 2010.
A GYERMEKNAP megrendezése minden évben

fontos

esemény,

ahol ugrálóvárat, játékos
vetélkedőket, bográcsban főtt ételt biztosítunk
a gyermekeknek.
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Falunap 2008.

Falu-karácsony 2009.

Falunap 2010.

Falu-karácsony 2009.

Már 19 éve tartunk FALUNAPI ünnepséget augusztus hónapban. Ez a legnagyobb létszámú rendezvényünk, amelyen gondoskodunk a színvonalas
műsorokról, szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítva.

A FALU-KARÁCSONYI ünnepséggel igyekszünk meghitt, bensőséges ünneplést biztosítani a Lakóknak. A Művelődési Házban megtartott műsorok után, a téren tábortűz mellett vendégeljük meg a község Lakóit. Mind a családok, mind a gyerekek ajándékcsomagban részesülnek.

Idősek világnapja 2009.

Már 3. évfordulóját ünnepli
az IDŐSEK VILÁGNAPJA. Ezen a
rendezvényen a falu nyugdíjas
Lakóit látjuk vendégül. Nagyon
örülünk, hogy mindig jelentős
számban fogadják el meghívásunkat. Ezen a rendezvényen az
1. osztályos tanulók köszöntik
műsorukkal az idősebbeket.
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Községünkben megtartott egyéb rendezvények:
Ballagás 2010.

- Az iskolai évnyitó, évzáró és ballagási ünnepség
- Az Alapfokú Művészeti Iskola a megrendezője a
minden évben megtartott zenei hangversenynek, melyen több iskola tanulója vesz részt. Köszönet a rendezvény megszervezéséért a pedagógusoknak, a diákoknak és szülőknek.
- A Föld Napján a településünkön élő gyermekek és
felnőttek, a Nyugdíjas Klub, a közmunka-prog-

Szemétgyűjtés 2010.

ram résztvevői, a településen élő gazdálkodók segítségével hulladékgyűjtésre kerül sor.
- Borsodivánka bekötőútjain, a Dózsa telepen, a
Kastélykert környékéről összegyűlt szemetet az
AVE Miskolc Kft. díjmentesen szállítja el. A mindenkori résztvevők munkáját az önkormányzat és
a képviselő-testület megköszöni.

Láthatják, hogy minden lehetőséget megteremt az önkormányzat arra,
hogy a falu Lakossága egy összetartó közösséggé váljon.
Hiszen tudjuk, hogy milyen sokat számít az összefogás,
mert sokkal nagyobb eredményeket érhetünk el.
Számítunk a továbbiakban is megtisztelő segítségükre és támogatásukra.

