LEGÚJABB NYERTES PÁLYÁZATAINK
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. augusztus 28-án döntött a
decentralizált TRFC előirányzat keretének terhére benyújtott pályázatokról. A
benyújtott 147 db pályázatból 82 db-ot részesítettek támogatásban, melyből 2 db
Báta Község Önkormányzatának pályázata volt:
1./ TRFC/2008/DD-039/A
Fejlesztési cél:
Társadalmi felelősségvállalás, közösségépítés elősegítése célterület: az
Önkormányzat és a helyi civil szervezetek együttműködve, közérdekű
önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településképet javító
tevékenysége.
A beruházás teljes bekerülési költsége: 2.025.550,-Ft, melyből
Önkormányzati önerő 101.278,-Ft, a támogatás összege 1.924.272,-Ft.

az

Beruházás rövid megnevezése:
Az Önkormányzat és a helyi civil szervezetek együttműködésén alapuló,
közérdekű önkéntes munkavégzés keretében megvalósuló, településkép javítás.
- a közterületek takarítása, fák, bokrok, cserjék metszése, gallyazása
- utcatáblák, hirdető táblák, szeméttárolók javítása, festése
- buszmegállók és egyéb közterületi épületek, építmények javítása,
vakolása, meszelése, festése
- emlékszobrok festése
- játszóterek kerítésjavítása, festése; a játszótéri eszközök javítása festése
- Szent Vér templom környékének parkosítási munkálatai; fák rendbetétele,
metszés, gallyazás
- Szent Mihály templom kerítésének javítása és festése
- Tájház, Halászház javítási-, festési munkái; kerítés festés, sövénynyírás,
parkosítás
- a sportpálya és környékének ág-, gallymentesítése, takarítás
- a sportpályára vezető úton lévő híd és hídkorlát javítása, festése
- a sportcsarnok és a Művelődési Ház, valamint a parkban elhelyezkedő
fém- és fa berendezések festése, javítása
- a Művelődési Ház parkjának tisztítása, rendezése, szezonális munkái
- Somosi kápolna javítási, festési munkái; favágás, tuják, csemeték
telepítése
- vizek, vízpartok, hidak melletti területek tisztítása; gallyazás, metszés,
tisztogatás
- a közterületek parkosítása, tuják, facsemeték telepítése, virágosítás

védőnői szolgálat, tűzoltó szertár, orvosi rendelő óvoda, házi gondozók
épülete festési javítási munkálatai; kerítésjavítás
- a Polgármesteri Hivatalnál javítási, festési munkák; park rendbetétele,
parkoló létesítés
- temetőben javítások, festések, parkosítás, hulladékmentesítés,
- temetői kiskápolna tatarozása
-

A beruházás 2008. szeptember 01-jétől folyamatos és 2008. december 31-ig
befejeződik.
2./ TRFC/2008/DD-032/Ca
Fejlesztési cél:
Komplex szolgáltatást, különösen pályaorientációs, mentálhigiénés, jogi,
valamint diákmunkával kapcsolatos tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák –
beleértve iskolán kívüli tevékenységeknek helyt adó közösségi tereket –
kialakítása, infrastrukturális fejlesztése, eszközeinek beszerzése érdekében.
Beruházás rövid megnevezése:
Komplex szolgáltatást nyújtó közösségi tér infrastruktúrális fejlesztése
A beruházás teljes bekerülési költsége: 6.050.000,-Ft, melyből
Önkormányzati önerő 1.210.000,-Ft, a támogatás összege 4.840.000,-Ft.

az

Jelen pályázat megvalósításával a bátai Művelődési házban egy 25 éve nem
használt 69,72 m2 nagyságú mozi helyiség infrasrtukturális fejlszetését
valósítjuk meg. A komplex szolgálatást nyújtó helyiségben 2006 évben
könyvtárhelyiség kilakaítási munkálatokat és nyílászáró cserét valósítottunk
meg. A közösségi tér felújításának következő ütemében aljzatbetonotzás,
galériaépítés, villanyszerelés, vakolás, burkolás, festés, mázolás munkálatokat
végzünk el.
A régi mozi helyiségben tervezzük a 2006 évben elindított e-Magyarország
pont, Ifjúsági Információs Pont, Foglalkozatás Információs Pont működési
feltételeinek megteremtését. A helyiség kihasználtságát a pályaorientációs,
mentálhigiénés, jogi valamint diákmunkával kapcsolatos előadások egészítik ki.
A komplex helyiség humán hátterét az ÁMK Hunyadi János Általános Iskola
képzett szakemberei biztosítják.
A beruházásnak köszönhetően a könyvtár a már meglévő kapacitását ki tudja
bővíteni, így egy új, nagyobb, felszereltebb, korszerűbb berendezési tárgyakkal
rendelkező teret nyújt az olvasni, tanulni vágyóknak.
A beruházás tervezett befejezési ideje 2008. december 31., de szeretnénk már a
2008. decemberi Falukarácsony rendezvény keretében átadni.

