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Tevékenységi beszámoló

É veken át tartó nagy erőfeszí-
téssel és munkával járó terve-
zés és szervezés eredménye-

ként márciusban neki- láttunk a 
szennyvízhálózat megépítésének 
Jedden. Ez a község történetének 
legnagyobb beruházása, értéke 
8 411 712,67 lej + áfa. 18 470 méter 
csatornahálózat és 3 pompaház 
kell hogy megépüljön, 630 bekötés 
kell hogy megvalósuljon. A mun-
kálatok a terveknek megfelelően 
haladnak, és nagyjából egyhar-
mad arányban készültek el. Nagy 
horderejű munka valósul meg ép-
pen, amely olykor kellemetlenség-
gel jár, ehhez kérjük továbbra is a 
türelmüket, megértésüket.

*
Jedden befejeztük az óvoda 

építési és bővítési munkálatait, 
ezzel egy többéves projekt zárult 
le. A beruházásra uniós alapból  
került sor, értéke 350 000 euró. 
Kilenc szerződést is kötöttünk fel-
szerelések vásárlására: bútorzat-

ra, didaktikai felszerelésre, teljes 
konyhafelszerelésre, audió-videó 
felszerelésekre, játszótér kialakí-
tásra, mindez 60 423 euró  érték-
ben.  Sikerült befejezni a teljes fel-
újítást és felszerelést, a gyerekek 
már használják az épületet. Nem 
túlzás állítani, hogy ma valószínű-
leg Jedd község büszkélkedhet a 
megye legszebb óvodája címével. 
Tavasszal nyílt napot tartunk, 
ahová meghívjuk a szülőket, hogy 
bemutassuk az óvodát, amely 
napközi rendszerben fog működ-
ni: a három csoport sorra válik 
hosszabbított programúvá.

*
Uniós pénzből felújítottuk a 

község négy iskolájának udvarát. 
Új kerítések, sportpályák, játszóte-
rek létesültek, rendeztük a tereket, 
padokat helyezünk ki, stb. A beru-
házás értéke kb. 100 ezer euró.

*
Ebben az évben először nyílt 

lehetőség arra, hogy az adók és 

illetékek befi zetését, illetve egyes 
ügyek intézését otthonról oldják 
meg. A sorban állás és a hivatalba 
való bejövetelre szánt idő meg-
spórolása végett, kérem, először 
vegyék fel a kapcsolatot az önkor-
mányzattal a 0265-243303-as tele-
fonszámon, a kollégáim ezúton 
is információval szolgálnak arról, 
hogy van-e mód arra, hogy online 
intézze ügyét.

*
Május végén leadtunk a kor- 

mányhoz egy projektet, amely 
értéke 3,3 millió euró. A kiírás sze-
rint a már létező tervekre lehetett 

fi nanszírozást igényelni. Jedd köz-
ségben akkor a következő utcákra 
volt előtanulmány előkészítve: 
Csutahegy, Gyümölcsös, Kápol-
na, Templom, Kincses, Fejlődés, 
Rómaiak útja és Tulipán, így ezek 
aszfaltozását pályáztuk meg. Ez az 
összeg jelentős, hiszen meghalad-
ja a csatornázási projekt értékét. 
Várjuk a választ.

Ebben az évben befejeztük a 
polgármesteri hivatal épületé-
nek felújítását. Miután tavaly 
korszerűsítettük és kijavítottuk 
az önkormányzat és kultúrott-
hon székhelyének tetőzetét és 
belső terét, most befejeztük az 
ingatlan külső szigetelését és 
festését. Elmondhatjuk, hogy 
az épületet teljesen felújítottuk. 

Felújítottuk az óvodát, napközi rendszerben fogjuk működtetni

Az óvoda udvarát is rendbe tettük

A szennyvízhálózat építése – a község történetének legnagyobb beruházása

A POCU program 

A POCU program – a szegénység, a társadalmi kirekesztés és a meg-
különböztetés elleni küzdelemmel kapcsolatos projektje – kereté-
ben ebben az évben
• képzéseket szerveztünk több száz személy számára (pl. számítás-
technikai és vállalkozói ismeretekből);
• 100 ezer lejt fordítottunk 300 esetben képzéseken való részvétel 
ösztönzésére;
• 39 vállalkozás megalapítását támogattuk a község szintjén;
• 750 ezer eurót fordítottunk 39 esetben a vállalkozói szellem ösz-
tönzésére;
• 300 gyereket vontuk be szociális-oktatási programokba;
• 50 lakás kataszteri helyzetét rendeztük;
• felújítottuk az Integrált Szolgáltatások Multifunkcionális Központ-
ját,és speciális tevékenységeket tartottunk benne.
A POCU program iskolaelhagyást célzó projektje keretében felújí-
tottuk a négy iskola udvarát, és 300 gyereknek van lehetősége részt 
venni iskola utáni programban, nem formális nevelésben és logopé-
diai szolgáltatásban.
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Tisztelt lakók! A polgármesteri mandátumom negyedik évében elérkeztem az általam három 
szakaszra osztott munkafolyamat utolsó részéhez. Az első időszak a tervezésé volt, a második 
a kivitelezésé, a harmadik pedig a beüzemelésé. Ebben a szakaszban ugyanakkor készülünk a 
következő pályázati ciklusra, ami azt jelenti, hogy megvalósíthatósági tanulmányokat állítunk 
össze. A célunk az, hogy készenlétben legyünk a papírokkal olyan szinten, hogy amint megje-
lenik egy pályázati kiírás, mi azonnal tudjunk rá jelentkezni. Megítélésem szerint a 2019-es év a 
nagy számok éve volt. Jó és rossz értelemben is, hiszen rengeteg pénzt levágtak a községünktől, 
ugyanakkor a korábbi években tett erőfeszítéseknek köszönhetően is rekordméretű beruházá-
sok zajlottak a községben. Alább összefoglaltam, hogy miről szólt a 2019-es év.




