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Változásokat hozó gazdag év volt a 2008-as Nagyatád számára Ormai
István polgármester szerint. Állítja: több jövőformáló lépés történt.
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Itt vagyok jelenleg Címoldal Somogy Közélet Jövőformáló lépések Nagyatádon

– A város jelene és jövője szempontjából is több fontos
lépés történt idén – mondta Ormai István. – Jelentős
beruházással, logisztikai központtal és új termelési
lehetőségekkel bővült a Cérnagyár, az Ipari Parkban két
helyi vállalkozás építette meg üzemét, új benzinkút épült,
területet vásárolt a Tesco, s új fiókot épít az OTP.
Ugyanakkor a gazdasági válság hatásai bennünket is
érintenek. Ezt is figyelembe véve kezdtük el tervezni a
következő évi feladatainkat, külön készülve arra, hogy az
eddiginél sokkal nagyobb létszámban tudunk a
közfoglalkoztatás keretében munkát adni az embereknek.
Az év egyik fontos változása volt, amikor működtetésbe
adtuk a kórházat. Az a szempont vezérelt bennünket, hogy
Nagyatádon hosszú távon egy sokszakmás, színvonalas
ellátást nyújtó kórház működjön. Több feladatot kellett
megoldanunk a kórház kapcsán – köztük a finanszírozási
nehézségeket is –, s ezeket végiggondolva döntöttünk a
működtetésbe adás mellett. Az eddigi tapasztalatok szerint
jó irányba halad az intézmény, a működtető NagyatádMed
Kft. a szerződésben vállalt feladatainak eleget tesz.
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A város életében az önkormányzati beruházások is
meghatározóak voltak 2008-ban. – Városfejlesztési
programunknak fontos elemeit sikerült megvalósítanunk
idén, melyek egyik kiemelkedő eleme a gimnázium
felújításának és bővítésének befejezése volt – folytatta. – Ez
tudatos városfejlesztő munka része. Fontos, hogy jó
színvonalon, megfelelő körülmények között tanulhassanak a
nagyatádi és a környékbeli diákok. Ennek feltételeit sikerült
megteremteni az egymilliárd forint állami címzett
támogatásból megvalósult beruházásokkal.

Befektetők is lehetőséget láttak a fejlesztésre Nagyatádon:
nyáron adták át a fedett uszodát, amely 400 millió forintból
épült meg. A beruházás és az intézmény működési
költségeinek felét 15 éven át az állam fizeti, a másik felét az
önkormányzat, és a létesítmény ezt követően városi
tulajdonba kerül. Hamarosan befejeződik a könyvtár
megújítása, amely szebb, kényelmesebb és gazdaságosabb
működésű lesz.

Új parkolóhelyek, járdák, autóbusz-öblözet épültek, utcák és
játszóterek újultak meg. A beruházások sora nem ér véget
ezzel az évvel. – A kivitelezések mellett a tervezésre is
gondoltunk – hangsúlyozta Nagyatád első embere –,
számos fejlesztési program előkészítését végeztük el.
Egymilliárd forint európai uniós támogatást nyertünk a
Bárdos Lajos Általános Iskola felújítására, ezzel a
beruházással tovább folytatjuk az oktatás feltételeinek
fejlesztését. Szintén EU-s támogatást kaptunk egy
körforgalmi csomópont megépítésére, ez 2009-ben
kezdődik. Külön öröm számunkra, hogy a Mándl-kastély
felújítására, kastélyszállóvá alakítására több mint félmilliárd
forint pályázati támogatást nyert az ingatlan tulajdonosa.
Előkészítettük és benyújtottuk a kistérségi szennyvízhálózat
kiépítésére és a nagyatádi szennyvíztisztító
rekonstrukciójára irányuló pályázatunkat. Ez, valamint a
városközpont felújítását célzó programunk bírálat alatt van.

Az utóbbi keretében a Vásárcsarnok és a Művelődési Ház
felújítását, valamint BMX- és gördeszkapálya építését,
sétányok kialakítását tervezik. Munkahelyteremtő
beruházások számára kedvezményes feltételekkel elkezdték
és jövőre folytatni fogják a volt laktanyák hasznosítását. A
nagyatádiak közös munkája, összefogása és
együttműködése alapján eredményes évet tudhat maga
mögött a város – összegzett Ormai István.

NAPI HOROSZKÓP

kos | bika | ikrek | rák | oroszlán | szűz | mérleg | skorpió |
nyilas | bak | vízöntő | halak

ETARGET reklám

Volvo S60 raktári akció
Utolsó darabok a készletünkön.
Sportlimuzin 1.8M Ft árelőnnyel!

Alfa Romeo modellek raktárról
30% kedvezmény és 4 év garancia most minden Alfa
Romeo modellre! Ne hagyja ki

Ford Fiesta akció
A Ford Fiesta akár 2.590.000 Ft-tól a Tiéd lehet!

Babásmamás - róluk, rólunk
Hírek, kalkulátorok, nyereményjátékok, blog, terhes- és
újszülöttnapló!

Hirdessen itt!

KÉPGALÉRIÁK

Retro Palace - Sonlány 2009 díjátadó
(Kaposvár)

előző következő

RÓLUK ÍRTUNK LEGTÖBBET

Balázs Árpád | Bíró Gábor | Feigli Ferenc |
Gelencsér Attila  | Gyenesei István |
Heizler György | Kántor Sándor | Kemény Gábor  |

Kolber István | Lamperth Mónika |
Mergancz Sándor | Ormai István  | Prukner
László  | Repa Imre | Sárdi Árpád  | Schmidt Jenő |

Szászfalvi László | Szita Károly | Varga Gábor
| Zarka Péter

Teljes névtár ›

Kitűnően tud takarékoskodni, jól  bánik
a pénzzel. Mindent elvállal, ami
jövedelmet hoz, még azt is, amit más
nem tud megcsinálni. Arra ügyeljen,...

folytatás, még több horoszkóp »
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Ha kaposvári ingatlan,
akkor Remax Ingatlan Specialista! Találd meg álmaid lakását, segítünk
Remax.hu/ingatlanspecialista

Ne feledjük el,hogy egy új cég kezdett épülni a taranyi úton,ami 15 milliárdos
beruházás,ráadásul ez gyűrűzni fog,mert több kisebb cég termel majd
nekik,ami fellendítheti a környéket minden szempontból.Ha valaki nem csak a
sárdobálásból van képben,hanem a fontos dolgokkal is foglalkozik,látja,hogy
elég jó évek elé néz Nagyatád.
A hitelekről meg annyit,hogy amíg gond nélkül fizeti a város,addig nincs baj.
Ja és épül a 68-as elkerülő is hamarosan!!! :)
És képbe került végre a nagyatádi vasútvonal fejlesztése is!

a város hiteleiről nem beszélt a polgi?
és milyen ipari beruházások vannak az ipari parkban. ja, lesz tecsó...

Nem vagyok Nagyatádért Egyesületi tag,sem MSZP.-s de a tények azok a
fentiekben szerepelnek,kontroálhatja bárki Nagyatádról. Ezt elérte -nyilván
ilyen-olyan lobbizással- Ormai István és hivatali csapata!!!
Barbalics és Bakos duó padig csak hátráltatott,Ludas Úr SOKKAL
konstuktivabb.
Előző két egyén zsigerből -mint a DAKOTA VEZIR -mindenben kerékkötő!
Hajrá Magyarok,de nem lobogtatva hónapokig kokárdával,hogy magyar
vagyok!
Átlag MAGYAR és NAGYATÁDI állampolgár kivánom,hogy a városunk igy
fejlődjön továbbiakban is!!!!!!!!!!!

ha ennyi minden tervben van akkor a legelső lehetne ezt a Nagyatádi bűzt
elűzni mert ez már undorító ami itt van.

Az összes hozzászólás egy lapon »

4. nagyatádi

3. burzsoá

2. atádi

1. városi

Szülessen újjá!  | .EU domain akció! |

Gyomorpanaszok?  | Hírlevél hatékonyság

| Csak négylábúaknak  | Gőzöljön be!  | Ingyen
webáruház!  | Töltődjön fel | All inclusive

wellness | BIZTOS TIPP | .HU domain akció  | On-

line élő nyomkövetés! | Dinamikus tárhely csomag |
Szülessen újjá! | Webáruház 0Ft? |

Sofőrjei átverik?  | Megbízható domain+tárhely  |
Lapostető szigetelés  | GPS nyomkövetés! |

Fáradékony, kimerült?
www.ctnetwork.hu ›
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