
Majdnem teljesen befejeztük 
annak az infrastruktúrának a ki-
építését, amely a modern közszál-
lítás beüzemeléséhez szükséges: 
buszmegállókat alakítottunk ki. 
Sajnos a kivitelező nem tartotta a 
határidőket, így csúszunk ezzel. 
A szerződést emiatt felbontjuk, 
és a munkálatokat más formában 
fogjuk véglegesíteni. A befektetés 
értéke 83 155 euró.

Felújítottuk a közvilágítást, 
641 LED-es égőt szereltünk fel a 
község területén, kicseréltük a 
vezérlési pontokat. A beruházás 
értéke 115 165 euró, ennek tör-
lesztése ötéves futamidejű. Mióta 
ezt megvalósítottuk, azaz három 
hónapja, el is felejtettük, hogy 
létezik közvilágítás olyan érte-
lemben, hogy a beruházás előtt 
napi szinten kaptuk a panaszt 
a kiégett izzók és egyéb gondok 

miatt. A részletet majdnem telje-
sen fedi az a pluszpénz, amelyet 
a beszerelés óta megspórolunk, 
hiszen ez a beruházás költség-
megtakarítással jár.

Tavaly 6393 négyzetméter út-
burkolatot tettünk le. Így a község 
mind a négy iskolájához aszfalt-
burkolatú úton lehet eljutni, de 
aszfaltoztunk továbbá parkolót, 
gyorsuló sávot, útbekötést stb. 
Elkészítettük még további nyolc 
utca aszfaltozási tervét, ezek a 
következők: Jedden: Gyümöl-
csös, Csuta, Kápolna, Templom, 
Kincses, Fejlődés, Kebeleszenti-
ványon a Rómaiak útja, Agárdon 
pedig a Tulipán utca.

Felújítás alatt van a villanyhá-
lózat, a költségeket az Electrica 
állja. A munkálat eredménye egy 
stabil hálózat, amely nem fog le-
esni minden kisebb viharnál.

Elkészült a községet átszelő 
megyei út kiszélesítéséről, mo-
dernizálásról szóló előtanul-
mány. A megyei tanács elfogadta 
a mutatókat. A licitet idén, 2019-
ben írják ki, a beruházás értéke 
majdnem 3,6 millió euró, amelyet 
a megye fi nanszíroz. Ezért a pro-
jektért külön köszönet illeti meg 
a megyei tanácsot, különösen Pé-
ter Ferenc elnököt, mert fi gyelem-
be vették két éve tett javaslatomat 
a megyei út kapcsán.

A szegénység és társadalmi kire-
kesztés által veszélyeztetett réteg 
felkarolására szánt uniós pénzből 
fi nanszírozott programunk kereté-
ben nemcsak a jeddi Kultúrotthon 
felújítása és bebútorozása valósult 
meg, hanem a következő fontos 
lépések is:

– 150 orvosi vizsgálatot végez-
tünk a betegségek kiszűrése és 
megelőzése céljával;

– 294 gyereket vontunk be isko-
lán kívüli programokba;

– több, mint 200 személy szá-
mára folyamatosan az Unió által 
elismert képzést szervezünk;

– 100 üzleti terv készül a köz-
ségben, ebből a legjobb 40 között 
1 millió eurót osztunk szét;

– több, mint 200 tonna szemetet 
szállítottunk el a községből a tava-
lyi két nagytakarítás alkalmával, 
ezt folytatjuk;

– 30 új laptopot vásároltuk az is-
kolának és a hivatalnak, beszerez-

tünk ugyanakkor két multifunk-
cionális nyomtatót;

– 2018-ban három alkalommal 
voltunk tapasztalatcserén;

– a projekt révén egy ügyvédet 
is szerződtettünk;

– összesen majdnem 22 ezer 
eurót osztunk szét a kurzusokon 
résztvevőknek és 115 ezer eurót az 
iskolásoknak.

Ezenkívül van még, amit 
felsoroljak, ha a tavalyi 
megvalósításokat néz-
zük: bővítettük a kame-
rarendszert, közösen 
pályáztunk testvértele-
pülésünkkel, Kamond-
dal, ingyen házszá-
mokat adtunk a 
lakóknak, zajlik 
a hivatal épüle-
tének felújítása, 
azaz a tetőt javí-
tottunk, központi 
fűtést szereltünk, 
zajlik a belső fel-
újítás, és a bútorok, 
székek beszerzése. 

Szerveztünk ugyanakkor gyerek-
napi rendezvényt, elindítottuk a 
szelektív hulladékgyűjtést, és fo-
lyamatosan karbantartjuk a sán-
cokat, árkokat, megterveztük az 
agárdi ravatalozó épületét, és ka-
landos módon, de végül sikerült 
új vízpumpát importálni Olaszor-
szágból, amikor erre nagyon szük-
ség volt.

A megvalósítások felsorolá-
sa végén külön meg szeretném 
köszönni kollégáim munkáját, 
ugyanis nem kis erőfeszíté-
sünkbe került meghétszerezni 

költségvetésünket a pályázatok 
révén. Annyi külső forrásból 

származó pénzt hívtunk 
le, hogy ha ezt a helyi 
pénzekből gyűjtögettük 

volna, akkor ez több, 
mint 15 évet vett 

volna igénybe.
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Eseménydúsnak ígérkezik a 2019-es esztendő

Az eddiginél nagyobb összeget fektetünk be a község területén. 
Szám szerint az ideinél talán kevesebb, de értékben nagyobb 
projektek éve lesz 2019. Mire várhatunk?
1. Hamarosan leszerződjük Jedd történetének legnagyobb befek-
tetését, a csatornahálózatot, amelyet rögtön 2019 elején el is kez-
dünk. 18 470 méter csatornahálózat és három pompaház kell, hogy 
megépüljön, 630 bekötés valósul meg. Ezek összértéke: 2 438 197 
euró. Minden engedélyt beszereztünk. Ahogy a csatornahálózattal 
haladunk, és ahogy a költségvetés engedi, elkezdjük a tervezett 
utcák aszfaltozását. 

2. Hamarosan aláírjuk a szerződést a községben levő négy isko-
laudvar modernizálásra. Új kerítések, sportpályák, játszóterek 
létesülnek 81 ezer euró értékben uniós pályázatból.
3. Uniós alapokból felújítjuk a sportöltözőt, egy új és modern épü-
let létesül a kellő felszerelésekkel, raktárhelyiséggel, ezek értéke 
kb. 80 000 euró. 

4. Befejezzük az óvoda tatarozását, és jó eséllyel elkezdődnek a 
munkálatok a megyei út szélesítése kapcsán.
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