
K®zse8 k6zpO
k6zel6ben alakftjak
ki az ipari parkot

Hamarosan t6bb szazmilli6s
fejleszt6sek indulnak Kis-
szallason, ahol ipari park
16trehozasat tervezi az 6n-
kormanyzat a k6zs6g k6z-
pontja k6zel6ben.
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%€se#femfes   Jelent6s    fejlesz-
t6sek  el6'tt  all  a  telepfil6s,  a
tervek   elk6szfiltek,   a   beru-
hazasokhoz  sztiks6ges  p6nz-
iigyi forrasok az 6nkormany-
zat  szamlajara  meg6rkeztek,
hamarosan      megkezd6dhet-
nek  a  kivitelez6si  munkala-
tok. A legnagyobb beruhazas
a k6zs6gbe vezet6 fo'utca mel-
lett    elhelyezked6,    mintegy
8  ezer n6gyzetm6ternyi ipari
terfileten, a helyi tejtizem k6z-
vetlen szomsz6dsagaban val6-
sul meg.

Korabban   mtik6dtek   mar
ott  ktil6nb6z6'  villalkozasok,
rehabilifaci6s      foglalkoztat6
mtihelyek,  ut6bbiak cs6kkent
munkak6pess6gtieknek bizto-
sitottak meg6lhet6st: Mostan-
ra azonban szinte valamennyi
telep bezarta a kapuit, r696ta
az eny6szet6 a valamikor sz6-
vetkezeti 6s egy r6szv6nytar-
sasag tulajdonaban 16v6 terti--1   let,  vialamint  a  rajta  16v6',  fel-

-'   rijitasra szorul6 n6gy 6pfilet.

Az      6nkormanyzat     most
150 milli6 forintot nyert, hogy
ipari parkot hozzon 16tre a te-
rtileten,  ahol els6' k6rben egy
6nkormanyzati     tulajdonban
16v6' brikettal6 tizemet alakfta-
nanak ki, amelyhez a felszere-
lest is meg tudjak vasarolni 6s
3-4 ember szamara adna mum-
kat.  Kispal Laszl6 polgarmes-
ter  bfzik  abban,  hogy  az  tij-
ra  k6zmfivesitett:  6nall6  vfz-,
gaz- 6s elektromos h616zattal,
valamint   rij   utakkal   ellatott
tertiletre   maganvallalkozaso-
kat is tudnak majd csabitani.

:16fik:,:Zu!ftzaassanal:hgta,z:-a::lgy-
hosszti  t5von  is  meg6lhet6st
biztosfthat az itt 616'knek - v6-
lekedett a polgarmester.

Kispal Laszl6 beszamolt al.-
r6l is, hogy 80 milli6 forintot
nyert a teleptil6s szint6n a Te-
rtilet-   6s   Teleptil6sfejlesztesi
Operativ Program (TOP) kere-
tein belfil a helyi 6voda feltijf-
tdsara. Az 6sszegb6'l korszerti-

sitik a  ffitest,  melynek sor6n
rij k6zponti ffit6rendszert 6pi-
tenek ki, fehijitjak az  6piilet-
96p6szeti elemeket, rij villany.-
6s    vizhal6zatot,    napelemes
meleg vizes  rendszert szerel..
nek  fel.  Az  6voda-udvarat  is
teljesen  felrijftjak,  babakocsi-.
tarol6t helyeznek el 6s parko-
sftott pihen6't alakitanak ki.

Megtijul  az  6nkormanyza-
ti konyha, amelyre 60 milli6t

nyertek,  nemcsak  b6'vftik
6ptiletet  6s  kicser6lik  az
6regedett   ny{laszar6kat,   ha-'
nem tij  berendez6seket is  va-
sarolnak. fgy p6ldaul rij kony-
hai   stit696peket,    6tkez6asz-
talokat,  de meg iij  ed6nyeket
is  vasarolnak.  Fct.tijitas  el6tt
5u   az   iskolai   sportcsarnok
is,  meger6sitik az  6ptileten a
szerkezeti  elemeket,  rij  abla-
kokat 6s ajt6kat kap az 6piilet,
valamint  a  ktils6  homlokzat
6s a bels6 falak is tij burkola-
totkapnak.Tervezikegyinku-
batorhaz  6pftes6t  is,  amelyre
40 milli6 forintot k6lthetnek.

-  Megtijul az  orvosi rende-
16 is, amelyre szint6n megvan
a forr6s, valamint hamarosan
elkezd6'dik  t6bb,  meg  f6ldes
utca  feltijitasa.  Van,  ahol  k6- i
ztizal6kot, masutt aszfaltbori- i
tast kap  a burkola.I  -  vazolta
a fejleszteseket Kispal Laszl6
polg6rmester.


