Érendréd polgármesterének beszámolója a 2014-es évi tevékenységről

A 2014-es év, Érendréd község számára, az utolsó európai és kormányzati
pályázatok befejezésének éve volt, azoknak, amelyeket az előző időszakban
megkezdtünk, ugyanakkor a helyi költségvetésből fedezett kisebb volumenű
projekteket is fejeztünk be, valamint Érendréd község tulajdonát képező épületeket
újítottunk fel.
Tudva azt, hogy a község saját bevételei nem engedik meg nagyobb
beruházások realizálását, megkezdtük az Érendréd Szalacs települések közötti DC
43-as jelzésű községi út fejújítását célzó dokumentáció összeállítását és az Érendréd
községi szennyvíztisztító állomásét, azzal a céllal, hogy ezek finanszírozását a
Vidékfejlesztési Országos Program keretében megpályázzuk. Ezeket e tervezeteket
a Helyi Fejlesztések Országos Programjába belefoglaltattuk, és jó esély van a pozitív
végkifejletre, a projekt megvalósítására.
A község polgárai iránti tisztelet és átláthatóság szellemében, igyekszem
összefoglalni ebben a Jelentésben a 2014-es évben zajlott fontosabb akcióinkat
tevékenységi területekre bontva, az alábbiak szerint:
I. Köz és magánvagyoni gazdálkodás:
1.Utak karbantartása és javítása
- Érendréd község néhány útjának javításához 100 tonna zúzott követ
szereztünk be, amelyet a Belsugului és a Pirului utcákon kövezésre, valamint DJ
108-as jelzésű, Érkőrös felé vezető megyei út felhajtóinál használtunk fel;
- kitisztíttattuk és karbantartást végeztünk a mellékutakat övező
vízlevezető árkokon, valamint a község helységei közötti útszegélyeken;
- benyújtottuk a Régiófejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak az
“Érendréd –Szalacs községi út felújítása” tervezetet, azzal a céllal, hogy az
belefoglaltassék az Országos Vidékfejlesztési Programba, ahová be is van jegyezve
-beszereztük a LEADER program és a helyi költségvetés közös
finanszírozásából tervezett kombinált markoló kotrógépet és földgyalut, az év végéig
lezárva ezt a projektet.
2.Vízellátási munkálatok
- a községben az év folyamán 80 gazdaság csatlakozott a vezetékes
ivóvíz hálózathoz;
- a teljes ivóvíz hálózati rendszer a karbantartásnak és fenntartásnak
köszönhetően jó működési állapotban van;

3. Köztisztasági és környezetvédelmi munkák
- a háztartási hulladékok begyűjtése és elszállítása a Nagykároly –
Érmelléki Kistérségi Társulás 11 községe által alapított társaság hulladékszállító
járműveivel történt, így egy modern, az Európai Unió által támasztott
környezetvédelmi követelményeknek eleget tevő szolgáltatást tudtunk nyújtani. Ezzel
egyidőben biztosítjuk a hulladékok szelektív gyűjtését, külön gyűjtve a PETpalackokat és papírt. Ugyanakkor az év folyamán bevezettük az időszakonkénti üveg
és elektromos hulladékok gyűjtését is.
- a DJ 108 M és DJ 196 C jelzésű utak mentén lekaszáltattuk a
növényzetet, azzal együtt összeszedettük és elszállíttattuk az illetéktelen területen
levő növényi hulladékot is;
- benyújtottuk a Régiófejlesztési és Közigazgatási Minisztériumnak az “Érendréd
csatornázása és víztisztító állomása” tervezetet, azzal a céllal, hogy az
belefoglaltassék az Országos Vidékfejlesztési Programba, ahová bejegyzésre került.
4.Közvilágítás
- gondoskodtunk a közvilágítás karbantartásáról és fenntartásáról
egész évben
- 20 LED- típusú világítótest került felszerelésre hasonló de nagy
fogyasztású világító testek helyett;
5. Beruházási munkálatok az óvodákban és az iskolákban
- faraktárt építettünk az Érendrédi Általános Iskola számára, amelyet a
Helyi Tanács átvállalt a Világbanki fedezettel épülő új iskola épületszárny építési
engedélyeztetési szakaszában;
- körbekerítésre került az irinyi óvoda;
6.Kultúra, vallási felekezetek, sport
- körbekerítésre került az érendrédi kultúrotthon, amely teljesen
megváltoztatta az intézmény kinézetét;
- hozzákezdtünk az érdengelegi kultúrotthon felújítási munkálataihoz, a
kivitelezés ebben az évben befejeződik;
- a község vallási felekezeteit pénzalapokkal támogattuk;
- segítettük a Real Andrid sportegyesület fenntartását;
A 2014-ben rendezett kulturális rendezvények az alábbiak voltak:
- Gólyafesztivál
- a magyarországi Egyházasdengeleg testvértelepülésen rendezett

kulturális rendezvényen való részvétel biztosítása,
- részvétel a Szatmár Megye Napja rendezvényen;
- részvétel a “LEADER Napok” rendezvényen
7. Egészségügy
- a hideg évszakra beszereztük a tűzifát az orvosi rendelők fűtésének
biztosítására;
- tatarozásra került annak az épületnek a külseje, amelyben az
érdengelegi orvosi rendelő működik;
- elkezdődött a garázsok megépítése a saját gépparkunk számára,
valamint a Polgármesteri Hivatal fatározó helyiségének megépítése. A felépülő
garázsban helyet biztosítunk az Érendrédi Orvosi rendelő járműveinek is.
8.Szállítás
- új buszmegálló került felszerelésre Érendréd településen;
9. Sürgősségi helyzetek
- biztosítottuk a polgári tűzoltó alakulat részvételét zónaközi tűzoltó
versenyen;
10.Épületek
- megjavításra került a tető és külső tatarozást végeztünk a volt
érdengelegi termelő szövetkezet és a 29. szám alatti blokk épületeken, tekintettel
ezek nagyfokú megrongálódott állapotára;
- pirosba fel lettek húzva a polgármesteri hivatal székhelyén a hivatal
gépparkját alkotó járművek számára épülő garázsok;
II. Rendelkezések és határozatok
-

kibocsátásra került 404 rendelkezés
40 határozattervezetet kezdeményeztünk

III Jóváhagyások és engedélyek
Kibocsátásra került:
- 8 építkezési engedély
- 10urbanisztikai bizonylat
- 6 hálózatra csatlakozási engedély

- egy bontási engedély
- megkezdődött a község Általános Urbanisztikai Tervének
időszerűsítése;
IV Szociális asszisztencia
- teljes mértékben kifizetésre kerültek a személyi ápolók járandóságai,
késedelem nélkül, míg a törvény szerinti szociális támogatottaknak nyújtott
fűtéstámogatás részben került kifizetésre.
- kiosztásra kerültek az uniós segélycsomagok a törvény általi
kedvezményezettek részére;
V Mezőgazdaság
-

támogatást nyújtottunk a gazdálkodóknak, a földterületeik
azonosításában, abból a célból, hogy a földalapú szubvencióikat
megkapják, tájékoztatást nyújtottunk a területet érintő új
jogszabályokról, valamint az európai uniós pénzalapok pályázati
lehetőségeiről;

VI Föld alap:- 2014-ben befejeződött a földterületek felleltározása.
VII A helyi tanáccsal való viszony
-

a polgármester és a helyi tanács között jó együttműködési
viszony van, ezt jelzi, hogy a polgármester által kezdeményezett
határozattervezeteket a helyi tanács közgyűlései elfogadták.

A községünk gazdasági állapotára vonatkozóan örömteljes az a tény, hogy a
2015-ös évet 260.000 lejnyi költségvetési többlettel kezdjük, amely a 2014-es év
zárása után maradt meg. A községnek nincsenek tartozásai harmadik személlyel
szemben, kifizetésre kerültek a bérek, fűtéstámogatások, valamint a beszerzett javak
és szolgáltatások a leszerződött és elvégzett munkálatok.
Végezetül megköszönöm a helyi tanács tagjainak, a polgármesteri hivatal
alkalmazottainak a megértést és az általuk nyújtott támogatást a fenti célkitűzések
megvalósításában, és meggyőződésem, hogy a további tevékenységemhez
szügséges támogatásukra számíthatok, hogy községünk fejlesztési terveit
megvalósíthassam.

Tisztelettel, Érendréd község polgármestere
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