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Tevékenységi beszámoló

F elújítottuk a jeddi kultúrott-
hont, ami majdnem 100 000 
euróba került, ebből az ösz-

szegből korszerűsítettük a tetőze-
tet, a csatornarendszert, a külső 
és belső világítást, a központi fű-
tést, ebből oldottuk meg a belső 
munkálatokat, a mennyezetet, fa-
lakat, bútorokat vásároltunk. Jedd 
közössége, önök, megérdemelnek 
egy ilyen találkozóhelyet, mint ez 
az épület, amelyre mindamellett, 
hogy vigyázni kell, meg kell tölte-
ni élettel. Legyen a szépség, a sze-
retet és az összetartozás erejének 
szimbóluma.

Folytattuk az óvoda épületének 
kibővítését és felújítását uniós 
alapokból, ennek értéke 350 000 
euró. Tíz szerződést kötöttünk, 
egyet az építkezésre és kilencet 
a felszerelésekre: bútorzatra, di-
daktikai eszközökre, teljes kony-
hafelszerelésre, audio-videó ké-
szülékekre, játszótér kialakításra, 
mindezt 60 423 euró értékben. 
A teljes munkálatokat 2019 köze-
pére tervezzük befejezni. 

Kormánypénzből kibővítettük
a vízhálózatot, és átadtuk azt 
az Aqua servnek, talán ez volt a 
legkörülményesebb feladatunk 

tavaly. A bővítés értéke 360 462 
euró, ez 8071 méter vezetéket, 
két pumpaházat és 80 új bekö-
tést jelent.

1745 négyzetméter járdát épí-
tettünk 65 217 euró értékben helyi 
forrásokból. Ennek a munkálat-
nak a legnagyobb kihívása az úgy-
nevezett jeddi „diadalív” alatti for-
galommegnyitás és járdabekötés 
volt. Rácsatlakoztunk a városi jár-
daszakaszra, így már gyalogosan 
is biztonságban lehet közlekedni 
Marosvásárhely irányába.

A hegyimentő-szolgálattal és a 
Marosszék Közösségi Alapítvány-
nyal közösen létrehoztuk közsé-
günk első turisztikai attrakcióját, 
a Kincses túra nevű bicikliutat. 

Járdával kötöttük össze községünket Marosvásárhellyel

Villanyhálózat bővítése

Kívül és belül is megújult az önkormányzat épületeHozzávetőleg 2 tonna szemetet gyűjtöttünk össze ősszel

JEDD, 2018. DECEMBER

Tisztelt lakók! A polgármesteri mandátumom második szakaszában tartok. Az első, ter-
vezésre szánt időszakban több mint hétmillió eurót sikerült megnyerni a község számára 
különböző forrásokból. A második szakasz a kivitelezésé, ez zajlik most a nagyobb projek-
tek szintjén, a mindennapi kisebb – de hasonlóan szükségszerű – munkálatok mellett. Úgy 
értékelem, hogy a befektetések, megvalósítások, beruházások szempontjából 2018 volt Jedd 
történetének legsikeresebb éve, ezt pedig 2019-ben túl szeretnénk lépni. Sok és ambiciózus 
tervünk van, megyünk előre és dolgozunk annak ellenére, hogy a kormány súlyosan meg-
nyirbálta a költségvetést, ugyanis több mint 350 000 euróval kevesebbet kaptunk, mint előző 
években, és ahogy a mutatók állnak, sajnos, idén sem kapjuk vissza a pénzeket. Emiatt volt 
szükséges – sok év után először – emelni a helyi adókat és illetékeket.




