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ÖNKORMÁNYZAT

A nyáron is gőzerővel 
folytatódott a munka
 településünk fejlődéséért

A tavaszi időszakban benyújtott pályázatok elbírá-

lása megtörtént, melyekkel kapcsolatban csupa pozi-
tív hírrel és információval tudunk beszámolni a Tisztelt 
Lakosságnak. A jó hírekről térségünk országgyűlési 
képviselője Czerván György Úr is tájékoztatott minket 
szokásához híven és elismerését fejezte ki részünkre 
aktivitásunk miatt.  A nyertes pályázataink között sze-
repel Magyarország Kormánya „Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, azon 
belül, Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztés, felújítás” címmel közzétett pályázati 
felhívására beadott pályázatunk, amely keretében 
lehetőségünk nyílik az óvodában egy műfüves multi-
funkcionális sportpálya megépítésére. Az óvodai sport 
infrastruktúra-fejlesztéshez 2.025.000 Ft önerő bizto-

sítása mellett 11.475.000 Ft-ot támogatási összeget 
nyertünk. Magyar Falu Program keretében is nyújtot-

tunk be pályázatot egy új játszótér elem vásárlására, 
melynek keretében 3.500.000 Ft támogatási összeg-
ből tudjuk felépíteni és ezzel tovább bővíteni az udva-
ri játékok számát. A Polgármesteri Hivatal épületének 
energetikai fejlesztésére (hőszigetelés, nyílászárócse-

re, fűtéskorszerűsítés és napelem rendszer kiépítése), 
valamint a kommunális gépbeszerzésre beadott pá-

lyázataink tartaléklistára kerültek. 
A Római Katolikus Egyházközösség a „Magyar 

Templom Felújítási Program” keretében 14.942.579 
Ft támogatási összeget 
nyert, melyből a templom 
épületének hátsó része 
újulhat meg a közeljövő-

ben. Az Egyházközösség 
a Magyar Falu Program 
keretében a temető bel-
ső járdafelújításra be-
adott pályázata is pozitív 
elbírálás alá esett, így 

4.999.852 Ft támogatási összegből tud majd meg-

újulni a belső járdaszakasz. Tavasszal számoltunk be 
arról, hogy szintén az MFP keretében az önkormány-
zat támogatásával, az egyházzal közösen sikeresen 

pályázott a temetőt körülvevő kerítés felújítására.  A 

kialakult pandémiás helyzet és az előző munkálatok 
elhúzódása miatt, sajnos nem tudtuk elkezdeni a mű-

veleteket, valószínű, hogy a két projekt kivitelezése az 
ősszel, illetve jövő év tavaszán az időjárás függvényé-

ben egyszerre zajlik majd. Tudjuk és látjuk, hogy a te-

mető rendbetétele fontos és sürgető ügy lett, de az is 
tény, hogy nem önkormányzati üzemeltetésű és fenn-

tartású. Az Egyház segítséget kért csak arra vonatko-

zóan, hogy segítsünk a pályázatok megírásában és ha 
akad olyan fizikai munka, amelyre ő nekik nincs kapaci-
tásuk, akkor besegítünk, ebben az értelemben az Egy-

házzal közösen azon dolgozunk, hogy mihamarabb 
helyreálljon a rend, a rendszer. Bár megjegyeznénk 
azt is, hogy ilyen mérvű és ilyen sokrétű változások 
már régen nem történtek a temető vonatkozásában, 
ezért az egyház nevében is szeretnénk kérni a Tisztelt 
Lakosság türelmét és belátó készségét. Az Egyházkö-
zösséggel közösen azon dolgozunk, hogy egy rende-
zett és gondozott temetővel bírjon településünk, de 
a szabályok betartásához mindenki szükséges. 

A nyári időszak sem telhetett pihenéssel, hiszen 
számos pályázati lehetőség beadási határideje ezek-

re a hónapokra esett. Sikeresen pályáztunk a Tele-
pülésfásítási programban, melynek keretében 2022. 
tavaszán 20 db díszfa kerülhet elültetésre a település 
különböző pontjain. A fák egy része az óvoda előt-

ti járdaszakasz mellé, a korábban, a koruk és rossz 
egészségi állapotuk miatt kivágott fák helyére kerül-
nek majd. Szintén Magyar Falu Program keretében 
„Orvosi Eszköz 2021” c. pályázaton elnyert 1.997.648 
Ft támogatási összegből új diagnosztikai, valamint 
informatikai eszközökkel tudjuk korszerűsíteni a 
háziorvosi és védőnői rendelőt, ezzel megkönnyítve 
az egészségügyi dolgozók munkáját. Az eszközök be-

szerzése megkezdődött, hogy mielőbb átadhassuk a 
háziorvosi és védőnői szolgálat részére. Külterületi 
utak felújítására is nyújtottunk be pályázatot. Sike-

res elbírálás esetén megújulhatnának a tóparti utak, 
valamint a Hajta 2000 Kft. telephelytől Dány község 
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nyok rendezése és a telekmegosztási eljárások is befe-

jeződtek. Ezáltal tud tisztázódni az ottani ingatlanok 
jogi státusza és helyzete.

Akik felkeresték a háziorvosi rendelőt az utóbbi 
hetekben, megismerhették településünk új háziorvo-
sát, dr. Zólyomi Gergely Dénest. Augusztus elején dr. 
Gerencsér Zsuzsanna beadta felmondását, sajnos más 
területen végzett munkája mellett már nem tudta to-

vább vállalni ezt a feladatot. Viszont most, megoldód-

ni látszik a sajnos hosszú időn át csak helyettesítéssel 
betöltött háziorvosi praxis problémája. A doktor úr, 
mint a településünk állandó háziorvosa, szeretné át-

venni a praxist az elkövetkezendő öt évre. A Képvise-

lő-testület elfogadta a doktor úr pályázatát, így szer-

ződéskötést követően átveszi a háziorvosi feladatok 
ellátást településünkön. Az újságunk hasábjain bőveb-

ben olvashatnak róla, megismerhetik őt és terveit is, 
kérem, fogadják őt nagy szeretettel és forduljanak 
hozzá bizalommal.
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közigazgatási határáig húzódó útszakasz. A Valkói Víz-

tározó melletti üdülőövezet az utóbbi években sok 
család új otthona lett. Nagyon sokan életvitelszerűen 
élnek itt, ezért is fontos és sürgető probléma a sok he-

lyen már nagyon rossz minőségű út felújítása. Bízunk 
benne, hogy ennek a lehetőségnek köszönhetően egy 
évek óta húzódó probléma oldódhatna meg. Szociális 
célú tüzelőanyag vásárlására ebben az évben is pályá-
zott Önkormányzatunk. Bízunk benne, hogy az elbírá-

lást követően jó hírekkel tudunk majd szolgálni ezen a 
területen is.

A leendő közösségi ház udvarára tervezett játszó-
tér kivitelezési munkái befejeződtek. A játékok a he-

lyükre kerültek, az udvaron lévő lépcső és támfal fel-
újítása megtörtént, a tereprendezés is közel végleges 
formát kapott. Az eszközök minősítése után hamaro-

san birtokba vehetik a településen élő gyermekek. Itt 
is szeretnénk megköszönni a közösségért tett mun-

káját az Önkormányzat fizikai állományának, hiszen 
oroszlánrészt vállaltak a pályázaton kívüli munkák el-
végzésében.

A Valkói Polgárőr Egyesület a Nemzeti Együttmű-

ködési Alapból korábban elnyert pályázati összegből 
beszerezte a formaruhákat, illetve a támogatás többi 
részét felhasználta a gépjárművek üzemeltetéséhez 
és egyéb a pályázatban leírt beszerzésekre. A beszer-
zések és egyben a támogatással felhasznált összeg 
mértéke 805.994 Ft volt. A Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség az egyesületek által megpályázható műkö-

dési támogatások keretéből 200.000 Ft támogatással 
segíti a polgárőrség munkáját, melyet a gépjárművek 
karbantartására és szervizelésére fordít majd az egye-

sület. Szintén a Pest Megyei Polgárőr Szövetségtől ve-
hettek át polgárőreink munkájuk elismeréseként egy 
modern robogót, amely segítségükre lesz munkájuk 
során. Itt is szeretnénk külön megköszönni Dr. Bilisics 
Péter Pest Megyei Polgárőr Szövetség Elnökének a 
támogatását és a gondosságát, hogy külön is tudja 
támogatni a polgárőr egyesületeket, köztük a mi 
egyesületünket is. 

A Rákóczi utcában lévő önkormányzati lakások 
esetében hosszú idő után megtörtént a tulajdonviszo-

A nyár derekára befejeződött és elkészült a 
KEHOP 5.2.9. azonosító számú energetikai beruhá-
zásunk is. Az eddig elmaradt munkarészek határidő-

re elkészültek, így beépítésre kerültek a tornaterem 
új távnyitású nyílászárói, valamint a külső homlokzat 
és lábazat is új színt kapott, a külső és belső párká-

nyok a helyükre kerültek, valamint a napelemek is 
felkerültek az épület tetőszerkezetére. 

A munka az Önkormányzatnál folyamatosan zaj-
lik, keressük azokat a pályázati lehetőségeket, me-

lyek által szépülni, fejlődni tud településünk minden 
itt élő ember megelégedettségére. A sok munka 
viszont meghozza gyümölcsét, hiszen lapszámról 
lapszámra pozitív pályázati eredményekről tudunk 
beszámolni számos területen, a Tisztelt Lakosság-

nak. Bízunk benne, hogy az őszi időszakban is folyta-

tódhatnak az elnyert pályázatok kivitelezési munkái 
és nem szab majd gátat ennek egy esetlegesen kiala-

kuló negyedik hulláma a járványnak. Addig is vigyáz-

zanak magukra és vigyázzanak egymásra is!

   Sziráki Szilárd
  polgármester

és Valkó Nagyközség Képviselő-testülete


