HÍRforrás – Jelentős fejlesztések Nagykállóban

Városközpont rehabilitáció! Szennyvíztelep rekonstrukció!
Utak, kerékpárutak építése, felújítása!
2009-ig Nagykállóban 28 db pályázat nyert támogatást,
1,45 milliárd forint összegben!

Ezt az időszakot követően 2013-ig 73 db pályázat
kapott pozitív elbírálást, mellyel 6,7 milliárd forintot nyertek a pályázók!

- Az elmúlt 4 évben végrehajtott fejlesztések eredményeként a város arculata alapvetően megváltozott. Újjá
épült a főtér, megépült a Városháza egy mélygarázzsal
együtt.
- Elindult egy 631 millió forintos ivóvíz minőségjavító
program.

- Szennyvíztisztító telep építésével korszerűsödött a város
szennyvízhálózata. A beruházás 888 millió forint támogatásban részesült.
- Belterületi csapadékvíz védelmi rendszer fejlesztésével
a település biztonságosabbá vált.
- A közigazgatási rendszer átalakításával Nagykálló központi szerepe – régi rangjához méltóan – erősödött, járási
és tankerületi központ lett.
- Az elnyert pályázati támogatások is segítették a helyi
közösségek, civil szervezetek megerősödését. Fontos ez
azért is, mert e szervezetek hagyományosan szerves részei
a város életének.
- Az elmúlt évek átmeneti nehézségei után napirenden van
a szakkórház regionális szerepének erősítése.
- A város fejlődése arra a szintre jutott, hogy a következő
időszakban megkerülhetetlen lesz egy rendezvénycentrum építése, kialakítása.
- Cél a kis és közepes vállalkozások megerősítése, további
új munkahelyek teremtése. Erre kiváló lehetőséget biztosít
a következő 7 évben gazdaságfejlesztésre rendelkezésre
álló 4600 milliárd forint EU-s támogatás, valamint a meglévő Ipari Park benépesítése

Súlyos helyzetet örökölt 2002 után a térségünk a szocialistáktól foglalkoztatás terén is. A munkanélküliség a
2002-es 10 % alatti szintről megduplázódott. Ezen folyamatot sikerült 2012–re a nagyarányú, a „segély helyett
munka elvet” megvalósító 4500 fős értékteremtő közfoglalkoztatással és az újonnan létesülő 2000 új munkahely létrehozásával megállítani, s elindult az országos trendnek megfelelően a térségünkben is a munkanélküliség csökkenése. Az értékteremtő közfoglalkoztatásnak köszönhetően javul önkormányzati szolgáltatások színvonala, szépülnek fejlődnek településeink. Új munkahelyek létrehozását ösztönzik a gazdaságfejlesztési pályázatok. Nagykállóban 46 ilyen pályázat 700 millió forinttal segítette a kis és közepes vállalkozásokat.. Ezek közül néhány: a Wood 2000 Kft 74 millió, a Kálló Trade Kft 75 millió, valamint a Kálló Sütőüzem Kft 21 millió
forintos támogatása. A 2000 új, a versenyszférában teremtett munkahely három forrásból jött létre, melyek közül a legjelentősebbek:
1/ 650 új munkahely nemzeti forrásból, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata révén valósult meg,
melyből 120-at „adott át” Orbán Viktor miniszterelnök úr március 1-én Nyírgelsén. Kiemelte, hogy a térség egyik
kitörési lehetősége a mezőgazdaság, illetve a mezőgazdasági feldolgozóipar fejlesztése.
2/ A térség 240 vállalkozásának 254 nyertes pályázatában 750 új munkahely teremtése és 2700 munkahely
megőrzése történt meg 7,5 milliárd forint támogatása révén, ami 16 milliárd forint beruházást mozgósított
meg.
3/ A Kormány 2 milliárd forinttal támogatja a Coloplast új gyáregységeinek építését, amivel 701 új munkahely
jön létre, ebből 426 Nyírbátorban valósul meg.
A célunk a következő ciklusban az, hogy a versenyszférában teremtett és az értékteremtő közfoglalkoztatotti
munkahelyek száma megcserélődjön. Ehhez jelent forrást és egyben biztosítékot a megvalósításhoz az a 7300
milliárd forintnyi Európai uniós támogatás, aminek 60 %-a, azaz 4600 milliárd forintnyi összeg a gazdaságfejlesztést fogja szolgálni a 2014-2020-as Uniós ciklusban. Ilyen módon meg fogjuk tudni valósítani azon ígéretünket, miszerint 2010-től kezdődően 10 év alatt 1 millió új munkahelyet hozunk létre Magyarországon.
További információk a www.simonmiklos.hu oldalon

HÍRforrás – Képes események

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke:
A közös teherviselés első lépése a rezsicsökkentés kiharcolása volt. E miatt és a bevezetett
különadók miatt keményen támadták hazánkat, de az összefogás, és a közös munka eredményeként elmondhatjuk, hogy „Mi vagyunk a legegységesebb ország Európában.”

Kövér László házelnök:
Az elmúlt 20 évben a szocialista pusztítást mindig a polgári kormány hozta
helyre. A mostani választásnak nagy a
tétje, mert vagy folytatjuk a megkezdett
utat a jó irányba, vagy letér róla az ország. Az április 6-i eredmény gyermekeink, sőt unokáink életére is kihatással
lesz.

Kósa Lajos a FIDESZ
ügyvezető alelnöke:
A szocialisták szemlélet-módját a megszorítás,
a megélhetési bűnözés elfogadása, a korrupció
jellemzi. A polgári kormány az alaptörvény
megalkotásánál is a tízparancsolatot tartotta
szem előtt, azaz ne ölj, ne lopj…
Az áprilisi választáson e két szemléletmód
közül választhatunk.

Pelczné Dr. Gáll Ildikó
európai parlamenti képviselő:
A FIDESZ kormányzásának folytatása lehet a
biztosítéka a nők és a gyermekek erős jogi
védelmének. A rezsicsökkentés, a 250 ezer új
munkahely is a családok megélhetését, életkörülményeit javítja. A létrejött Gyurcsánykoalíció elsők között szüntetné meg ezen
eredményeket, ha hatalomra kerülnének.

Közös sikereink egyik eredményeként a Nemzeti Összefogás Kormánya
átvállalta az önkormányzatok adósságállományát!
Nagykállót így 1 milliárd 241 millió forint, míg
választókerületünk önkormányzatait összesen 8,2 milliárd forint tehertől szabadította meg.

