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A földügyek várnak megoldásra
Egy hónapja dolgozik az új önkormányzat Oklándon
• A földek tulajdonjogának tisztázását tartja a legna-

A sérelmeket félretéve, csapatként szeretne
dolgozni a községért Godra

gyobb kihívásnak Godra Lehel, Oklánd új polgármestere, akit jelenleg a koronavírus miatti óvintézkedések
gátolnak meg a szükséges falugyűlések megszervezésében. Mindemellett természetesen fejlesztési projektekben is gondolkodik.
egy homoródkarácsonyfalvi híd
újjáépítésének befejezését kellett
megoldania, jelenleg pedig egy köztulajdonban lévő raktár felújításán
sszesen kilenc önkormányzati dolgoznak. Előtanulmányokat kéképviselője van Oklánd köz- szítettek a községhez tartozó falvak
egy-egy utcájának leaszfaltozására
ségnek, akik közül mindenki
az RMDSZ színeiben nyert mandátu- is, de szeretnének összeállítani egy
mot a helyhatósági választásokon. dokumentációt, amellyel pályázhatPolgármesternek Godra Lehelt vá- nak az összes utca felújítására. Terlasztották meg, míg az alpolgármes- veik között szerepel, hogy kiépítsék
a szennyvíz- és a gázhálózatot is a
teri tisztséget Egyed Levente tölti be.
településeken, ám kis község lévén
nehézkes a pályázás. Éppen ezért
Van munka bőven
egy másik községgel társulnának a
Az elmúlt tizenkét évben alpolgár- megvalósítás érdekében.
Godra arról is beszélt, hogy a
mesterként tevékenykedett Godra
Lehel a községben, és előtte is a legnagyobb kihívás számára a fölpolgármesteri hivatalnál dolgozott, dek telekkönyveztetése lesz, amire
így tisztában volt a rá váró feladat- korábban már voltak próbálkozátal, illetve a hivatal helyzetével, sok, de nem jártak sok eredményamikor polgármesternek jelöltet- nyel. Gondot okoz ugyanis, hogy
te magát – fejtette ki lapunknak. kevés térkép, illetve tulajdonjogokat
Mint mondta, megválasztása után igazoló irat létezik, sokan zsebszer-
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mintegy egymillió lej van jelenleg a
község kasszájában, így van miből
tanulmányokat, terveket készíttetni
– magyarázta a polgármester. Godra
Lehel fontosnak tartotta megjegyezni: minden közösségi vezetőt arra
kér, hogy az esetleges korábbi sérelmeket félretéve, együtt dolgozzanak a továbbiakban a lakók
érdekében. Azt szeretné, ha
minden faluban nagyjából
egyformán haladnának a fejlesztésekkel.
Az új polgármester szeretne kidolgozni egy pályáztatási rendszert, hogy a község
támogathassa a helyi civil
szervezeteket – közölte. A sport- és
mester arra is kitért, hogy a község- kulturális események támogatását
beli kultúrotthonok és tanintézetek is fontosnak tartja – természetesen
belső felújítása is elengedhetetlen. az aktuális járványhelyzetnek megA homoródkarácsonyfalvi óvodá- felelően –, ezért az önkormányzati
ban például elektromos kazánokkal képviselők múlt héten úgy döntöttek, hogy ennek érdekében minden
fejlesztenék a fűtésrendszert.
A járványhelyzet miatt elmaradt második havi honoráriumukról lerendezvények és beruházások után mondanak.

ződések alapján adták el vagy cserélték a földjeiket. Egyetlen megoldásnak a területek tagosítását látja,
ám nem tudni, hogy meg lehet-e
egyezni erről a tulajdonosokkal.
Ennek érdekében falugyűlést fog
szervezni, amint a járványhelyzet
enyhül és lesz rá lehetőség. A polgár-
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