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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN
ÖNBECSÜLÉS, TELJESSÉG, EGYSÉG, AVAGY
HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
VAS ÉS VESZPRÉM MEGYÉBEN
220 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert Balatonhenye Község Önkormányzata
és konzorciumi partnerei. A pályázati forrást az öt önkormányzat két év alatt humánfejlesztésre, képzésekre,
közösségépítő és helyben maradást ösztönző rendezvényekre, valamint szervezetfejlesztési intézkedésekre
fordítja.
Az EFOP-1.5.2-16-2017-00019 azonosítószámú projektnek köszönhetően támogatásban részesült az Európai
Szociális Alap és a Magyar Állam által az öt önkormányzatból álló konzorcium. A konzorcium vezetője Balatonhenye, tagjai pedig Kővágóörs, Sorokpolány, Sorkikápolna, Táplánszentkereszt. A projekt keretében megvalósult
programok kompetencia fejlesztésére, munkaerőpiaci helyzet javítására, egészségfejlesztésre, a helyben maradás
ösztönzésére, közösségfejlesztésre és szervezetfejlesztésre irányultak.
Projektünk hozzájárul az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseinek eléréséhez is, mivel a megvalósuló programok
által a célcsoport azon kompetenciái kerülnek fejlesztésre, melyek támogatást nyújtanak a célcsoport számára
képzéseken való részvételben, tanulmányaik befejezésében, és a meglévőnél kedvezőbb helyzetű munkaerőpiacra lépésbe. Ezáltal csökkentve a szegénységet és a társadalmi kirekesztettséget az érintett településeken.
A beruházásnak köszönhetően az eszközbeszerzések és a közösségi terek nem engedélyköteles felújítása fejleszti a települések infrastruktúráját. A fentiek alapján a megvalósított tevékenységek legfontosabb célja, hogy a
humán szolgáltatásokat az adott térség igényeihez szabva fejlesszék, illetve elősegítsék a területi különbségek
kiegyenlítését. A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok
célja az eleve hátrányos helyzetben lévő települések esélyeinek javítása, így az egészségügyhöz, oktatáshoz
való hozzáférés minőségének javítása, illetve a szociális intézményi ellátottság bővítése. A hátrányos helyzetű
csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok
kialakítása, megerősítése révén kívántuk elérni, hogy a foglalkoztatási adatok javuljanak, csökkenjen a munkanélküliség, ezáltal is csökkentve a halmozottan hátrányos társadalmi csoportokra nehezedő terheket. A helyi
kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése elősegítheti az állampolgári részvétel fokozását, az egyéni
és közösségi cselekvőképesség fejlesztését, valamint azt az elérni kívánt végső célt, hogy az egyén és a közösség egyaránt képes legyen saját tudás- és képességbeli értékeinek felismerésére, javítására, minél magasabb
hatásfokon történő kihasználására.
Az Európai Unió és a Magyar Állam nyújtott támogatás összege: 220.000.000 forint. A projektről bővebb információt a https://www.euprojektek.hu/balatonhenye oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Balatonhenye Község Önkormányzata • 8275 Balatonhenye, Kossuth utca 54. • onkormanyzat@balatonhenye.hu

EBOLTÁS
Értesítem Táplánszentkereszt község eb tartóit, hogy a
2020. évi eboltásra – a mindenkor aktuális járványvédelmi
helyzet figyelembe vételével – az alábbiak szerint kerül sor:
– az oltásra ne jöjjön az, akinek influenzaszerű tünetei
vannak, esetleg lázas vagy beteg
– a felvezetett ebet minél kevesebben kísérjék
– az ebeket lehetőleg a fiatalabb korosztály hozza ki
– az összevezetéses oltáson mindenki saját felelősségére vesz részt.

2020. szeptember 22-én
(kedden)
– 8.00 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,
– 9.00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út) –
– 10.00 órakor: Malom utca és a Dózsa utca kereszteződésében,
délután:
– 14.30 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,
– 15.00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
– 15.30 órakor: Malom utca és a Dózsa utca kereszteződésében.

Pótoltás ideje:
2020. szeptember 29-én (kedden) délután:
– 14.30 órakor: a Petőfi Sándor utca 20. szám előtt,
– 15.00 órakor: a Tűzoltószertár előtt (Fő út)
– 15.30 órakor: Malom utca és a Dózsa utca kereszteződésében.
Minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező!
Az oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelősséget az esetleges köz- és állategészségügyi következményekért.
A oltással egy időben az ebek féreghajtó kezelésben is
részesülnek.
Az oltás és féregtelenítés költsége 4.000 Ft, amit a helyszínen kell befizetni.
Kérem, hogy az eb oltási bizonyítványát mindenki hozza
magával.
Táplánszentkereszt, 2020. szeptember 1.
Tisztelettel:
Dr. Domokos Lajos
állatorvos

Táplánszentkereszt

Önkormányzati havilap

Felelős kiadó:
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata, Rákóczi út 1.
Felelős kiadó: Perl János • Felelős szerkesztő: Treiber Mária
E-mail: taplanujsag@gmail.com
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Felhívás
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és a
Szomhull Kft. 2020. évben is megszervezi az elektronikai
hulladék begyűjtését.

Kérjük a lakosságot, hogy
2020. szeptember 22-én 8:00-16:00 között
szíveskedjenek, a Széll Kálmán utcai üres
területre beszállítani az elektronikai hulladékokat.
A gyűjtés során kizárólagosan Táplánszentkereszt
község lakosságától kerülnek átvételre a háztartásokból
kikerülő elektromos berendezések (pl. tv, video, mosógép, hűtő, tűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámos
sütő, lemezjátszó, kávédaráló, hajszárító stb.)
Bontott, hiányos készülékeket, pl. képcső nélküli, sérült
televíziókat, monitorokat nem vesszük át!

Kérjük, hogy lakcímigazolványát
szíveskedjen magával hozni!
A hulladék elszállításának költsége az önkormányzatot
terheli, ezért a településen kívülről nem enged hulladékot lerakni. A hulladék lerakása ellenőrzött körülmények
között, az önkormányzat által megbízott személyek felügyelete mellett zajlik.
Tisztelettel kérjük szíves megértésüket!
Táplánszentkereszt, 2020. szeptember 2.
Polgármesteri Hivatal

Meghívó
Kedves Lakótársaink!
2020. év szeptemberében nem volt lehetőségünk arra,
hogy a hagyományos keretek között, együtt ünnepelhessük a falunapot.
Azért nem marad a szeptember esemény nélkül!

2020. szeptember 18-án 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal előtti téren a falunap egyik fontos
eseményét, a település legifjabb szülötteinek hagyományos „Polgárrá fogadását” megtartjuk.
Utána 17.30 órai kezdettel a „Baráti kézfogás” elnevezésű szobor avatására kerül sor, amely Alexandr
Borisoglebsky felajánlása, mellyel településünk iránti
barátságát, szeretetét, a befogadás köszönetét fejezi ki.

Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!

