Érendréd község polgármesterének beszámolója a 2012-es évben végzett
tevékenységről
A 2012-es év, Érendréd község számára fontos lépések időszaka, a község
alap infrastruktúrájának fejlődését tekintve, annak a ténynek tulajdoníthatóan, hogy
megkezdődött, illetve folytatódott az Érendréd község infrastruktúrájának
rehabilitációs programja: az európai unió regionális fejlesztési alapjának 322-es
intézkedési vonalán finanszírozott infrastrukturális beruházás, 9,7 km út
modernizációs munkálatainak elvégzése a község három településén, az
érendrédi Kultúrotthon felújítása és egy óvoda megépítése Irinyben.
Ugyanakkor folytatódtak a DC 124 Kisdengeleg – Érdengeleg közötti
községi út felújításának munkálatai, az islkola új épületszárnyának felújítása, és a
„Természet- és Környezetvédelmi Információs Központ” pályázat gyakorlatba
ültetése stb. Mivel az önkormányzat saját jövedelmei nem teszik lehetővé ilyen
nagyszabású beruházások kivitelezését, Érendréd község egyedüli esélye
kormányzati, európai vagy más nemzetközi intézetek programjai által vissza nem
térítendő pénzalapok megpályázása. Minden ilyen pályázat benyújtásának célja
az, hogy fejleszthessük a község infrastruktúráját, az országban huzamosan tartó
gazdasági válság körülményei között is.
A továbbiakban igyekszem összefoglalni ebben a beszámolóban, a
2012-es évben végzett területenkénti tevékenységeket
I.A köz- és privát tulajdon vagyongazdálkodása:
1. Útjavítások, út karbantartás
- útjavításokat végeztünk Érendréd községben az alábbi utcákon:
- az érendrédi Roma negyedben, a Foglar utcában Érdengelegen, az érdengelegi
Roma negyedben, az irinyi Roma negyedben;
-folytatódott az európai unió regionális fejlesztési alapjának 322-es
intézkedési vonalán finanszírozott infrastrukturális beruházás, 5,5 kilométeres
szakaszon Érdengelegen és Irinyben, az alábbi utcákban:
Érdengeleg településen: -Piscoltului utca
-Bisericii utca
-Sacuri utca
-Sikator utca
-Deal utca
-Scolii utca
Iriny településen -.Ujor utca
-Scolii utca
- Mica utca
Úgyszintén egyes utak mentén lebetonozásra kerültek a vízlevezető
árkok, az árkok fölötti hidak.
- folytatódott a Kisengeleg – Érdengeleg közötti községi út felújítása,
1,o km leaszfaltozásával Érdengeleg külső területén, és leöntésre került a 2,00 km

útszakasz Kisdengeleg falu belterületén. A munkálatokat a módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt 577/1997-es Kormányhatározat alapján, teljes
mértékben az államkasszából finanszíroztuk.
2. Vízvezeték bekötési munkálatok
- a község 150 háztartása csatlakozott az idén a vízvezetékhez
;
3. Köztisztasági és környezetvédelmi munkálatok
- a kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a Nagykároly
környéki és Érmelléki Kistérség (Mikrorégió) 12 önkormányzata által létrehozott
kereskedelmi társaság saját hulladékszállító kocsija végzi, így biztosítva egy
korszerű, a környezetvédelemre vonatkozó európai szabványok szerinti
szolgáltatás elvégzését. Ugyanebben a rendszerben biztosított a szelektív
hulladékgyűjtési rendszer, amelyben a műanyag palackok, papír és üveg külön
van kezelve.
- elvégeztük az útmenti növényzet levágását DJ 108 M és DJ 196 C
jelzésű megyei utak mentén, valamint az említett szakaszokon ellenőrizetlenül
lerakott hulladék és növényzet összgyűjtését és elszállítását;
- megkezdtük a „Természet- és Környezetvédelmi Információs
Központ létrehozása” pályázat kivitelezését, amelyet a határon átnyúló
együttműködési program keretében valósítottunk meg, a régi posta épületének
teljes felújításával és kibővítésével, és létrehozunk egy tanösvényt
pihenőhelyekkel.
4.Közvilágítás
- a közvilágítás működése és karbantartása egész évben biztosított
volt.
5.Iskola és óvodaberuházások
- Világbanki finanszírozásból elkezdtük az Érendrédi Iskola új
épületrészének megépítését,
-az európai unió regionális fejlesztési alapjának 322-es intézkedési vonalán
finanszírozott infrastrukturális beruházás keretén belül megkezdtük az irinyi óvoda
építését, amely az év végéig 99%-ban elkészült
6. Kultúra, vallás, sport
- az év végéig 99%-ban befejeződött az érendrédi Kultúrotthon
felújítása az európai unió regionális fejlesztési alapjának 322-es intézkedési
vonalán finanszírozott infrastrukturális beruházás keretén belül,;
- a községi felekezetek pénzbeni támogatásban részesültek;
- támogattuk a község futball sportegyesületének működését az AS
Real Andrid csapatot;
A 2012-ben rendezett kulturális rendezvények, az alábbiak voltak:
- gólyafesztivál

- biztosítottuk a község részvételét a magyarországi
testvértelepülés Egyházasdengeleg kulturális rendezvényein
7. Egészségügy
- tűzifa támogatást nyújtottunk a hideg évszakban az orvosi
rendelőknek;
- felújítási munkákat végeztünk az érdengelegi és az irinyi orvosi
rendelőkben;
8. Sürgősségi helyzetek
I. biztosítottuk a polgári tűzvédelmi alakulat részvételét a polgári
tűzvédelmi alakulatok számára rendezett mezőfényi zóna-versenyen
II. Rendelkezések és határozatok
- 376 rendelkezést bocsátottunk ki
- 45 határozatterveztet került a helyi tanács közgyűlése elé
III. Jóváhagyások, engedélyek
építési engedélyek:
- urbanisztikai bizonylatok – 8 drb.
- építési engedély – 2 darab
- megszüntetési engedély - 0
- csatlakozási engedély – 8 drb.
- folytatódott a község Általános Urbanisztikai Tervének frissítése,
IV. Társadalom védelem
- a személyi gondozók bérei teljes egészében kifizetésére kerültek,
nincsenek kifizetési hátrálékok, a törvény által biztosított szociális fűtéstámogatás
kifizetése a kedvezményezettek számára részben ki vannak fizetve.
- kiosztásra kerültek a kedvezményezetteknek a közösségi alapokból
biztosított élelmiszer segélycsomagok: borsó konzerv, keksz, makaróni, bab, stb.;
V. Mezőgazdaság
- támogatást nyújtottunk a gazdálkodóknak a földterületek
azonosítása terén, hogy hozzájussanak a földalapú támogatásokhoz, valamint
tájékoztatást szerveztünk a legújabb törvényes rendelkezésékről, valamint az
uniós pénzforrásokhoz jutás lehetőségeiről;
VI.Földalap:-a 2012-es évben 8 birtoklevél kibocsátására került sor
Mindezen célok megvalósítása a hivatal szakosztályai dolgozóinak
hozzájárulásával és segítségével történt, valamit az iskola vezetőségének és a
Helyi Tanács tagjainak. Megköszönöm a tanusított megértést és a támogatást,
amit nyújtottak, és meggyőződésem, hogy kezdeményezéseimben a továbbiakban
is számíthatok támogatásukra a községünk tervezett fejlesztését szolgáló
tevékenységemben.
Tisztelettel,
PAPP TIBOR, Érendréd község polgármestere.

