ÉRENDRÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK BESZÁMOLÓJA
a 2016-os évben végzett tevékenységről

A 2016-os év Érendréd község Polgármesteri Hivatala számára nemcsak új
beruházások megkezdésének időszakát jelentette, hanem egy új szakaszt is olyan pályázatok
benyújtásában, amelyek a község részvételét jelentik 2015-2020-ös pályázati időszakban,
2016-ban sor került az Országos Vidékfejlesztési Program keretében, a 7.2.-es al
tengelyen az „Érendréd község utcáinak korszerűsítése” elnevezésű beruházás kivitelezési
munkálatainak megkezdésére, valamint a „Szennyvízlevezető csatornázás és szennyvíztisztító
állomás” elnevezésű beruházás megkezdésére, amelyet a fenti program finanszíroz.
Az átláthatóság és a község polgáraival szembeni tisztelet jeléül, igyekszem
összefoglalni ebben a beszámolóban azokat a főbb tevékenységi köröket, amelyek
meghatározták a 2016-os évben a tevékenységünket:
I.A köz- és magántulajdonnal való vagyongazdálkodás területén
1.Utak karbantartása és javítása
- aláírásra került az Országos Vidékfejlesztési Program keretében, a 7.2.-es al
tengelyen az “Érendréd község utcáinak korszerűsítése” elnevezésű beruházás finanszírozási
szerződése, amely 3,157 km utca, vizesárok és járda korszerűsítési programja, amelyre műszaki
dokumentáció készült, urbanisztikai engedély készült az összes engedély és jóváhagyás
megszerzése után, és a munkálatok leszerződése közbeszerzési fázisban van:
- 500 m2 burkolat és 1000 folyóméter útszegély beszerzése megtörtént
- beszerzésre kerültek az ellátmányunkban levő markológép és földgyalu
kiegészítéseként markolókanalak, gyalukések;
- sor került az út menti vizesárkok kitakarítására a mellékutakon is, valamint a
települések közötti útszakaszok mentének megtisztítására;
- beszerzése került 1079 tonna zúzott kő, útjavítások voltak a Pirului, Mihai
Eminescu, Piscoltului (a Maxi Gh. és Papp V. mellett) Érendréden, a Deal, Foglar,
Cart.Romilor, Samsuin Land utcákon Dengeleden és az Ujsor utcán (Feciche Robi és Bokor
Francisc) Irinyben.
2.Ivóvízvezetékeken és kanalizáláson végzett munkálatok
- a vezetékes ivóvíz hálózathoz csatlakozott 75 gazdaság a községben;
- a teljes hálózat karbantartása és jó állapotban való működése állandóan
biztosított volt;
- megkezdődtek a munkálatok a “Szennyvízlevezető csatornázás és
szennyvíztisztító állomás” elnevezésű beruházás keretében, amelyet a PNDL program
finanszíroz és amelynek a kivitelezése 50%-ban realizálódott
3. Köztisztasági és környezetvédelmi munkálatok

- A hulladékgyűjtés és elszállítás a Nagykárolyi és Érmelléki Kistérség 11
helyi tanácsa által létrehozott gazdasági társaság szemétszállítója által volt biztosított, amely
az Európai Unió követelményeinek megfelelő környezetvédelmi feltételeket biztosít a
környezetvédelem területén. Ugyanakkor biztosított volt a PET –palackok és a papír szelektív
gyűjtése. Ugyanúgy az év folyamán időszakonként az üveg hulladék begyűjtése is biztosított
volt.
- gyomnövény és sövénynyírási munkálatokat végeztünk a DJ 108 M és a DJ
196 C megyei utak mentén, továbbá az illegális szemét és növényi lerakatoktól
megtisztítottuk ezeket a szakaszokat.;
- beszerzésre került egy motoros fűnyíró gép;
4.A közvilágítás területén:
- egész évben karban tartottuk és fenntartottuk a község településeinek
közvilágítását
5.Beruházások a z iskolákban és óvodákban
- rehabilitációs munkálatokat végeztettünk az érendrédi 2. számú óvoda
épületén;
- tűzifa tárolót építtetünk az Irinyi I-VIII osztályos Általános Iskola számára.
6. Kultúra, egyházak, sport és szórakozás
- Irinyben bővítési munkálatokat végeztünk a helyi Kultúrotthonon;
- Ugyanoda padok és asztalok kerültek beszerzésre
- a község vallási felekezetei pénzbeni támogatásokban részesültek;
- pénzügyi támogatást kapott a helyi futballcsapat az “AS Real Andrid”;
A 2016-os év kulturális tevékenységei az alábbiak voltak:
- Gólyafesztivál
- a magyarországi testvértelepülésen kulturális tevékenységeken való
részvétel Egyházasdengelegen
-részvétel a Szatmár Megyei Napok rendezvényen a
megyeszékhelyen;
7. Egészségvédelem
- tüzifa támogatást nyújtottunk a helyi orvosi rendelők téli fűtésére;
8. A sürgősségi helyzetek területén
- biztosítottuk a község polgári tűzvédelmi alakulatának részvételét a
zónaversenyeken;

II. Rendelkezések és határozatok
-

344 rendelkezés kibocsátásra került sor a 2016-os évben
előterjesztésre került 49 határozat tervezete

III. Engedélyek jóváhagyások kibocsátása:
- építési engedélyek száma - 8
- urbanisztikai bizonyítvány-10
- bontási engedély - 1
- csatlakozási engedély - 11
IV Társadalomvédelem:
- Teljeskörüen ki lettek fizetve a személyi gondozók bérei, nincs hátrálék ezen
a területen, a törvény szerinti rászorulók fűtéstámogatásai részben ki lettek fizetve.
V A mezőgazdaságban
- támogatást nyújtottunk a gazdálkodóknak olyan parcellák azonosítása terén,
amelyekre szubvenció volt igényelhető, tájékoztatási tevékenységet végeztünk a
mezőgazdálkodást szabályozó törvényi változások tekintetében, valamint az EU-s pénzalapok
pályázati lehetőségeinek tekintetében, segítettünk a területalapú támogatások
dokumentációinak kitöltésében;
- elkészítettük a legeltetési beosztásokat
VI. Földalap:- 2016-ban 18 földtulajdoni lapot bocsátottunk ki.
VII. Kapcsolat a Helyi Tanáccsal
-

a Helyi Tanács és a polgármester közötti együttműködés jónak
értékelhetők, ezt bizonyítja az is, hogy a polgármester által benyújtott
határozattervezeteket a Tanács ülésein kivétel nélkül elfogadta.

A község gazdasági állapotára nézve örömre ad okot az a tény, hogy a 2017-es évet a
község 745.000 lej költségvetési többlettel kezdi. A községnek nincsenek tartozásai harmadik
fél irányába, a bérek, a fűtéstámogatások, valamint a beszerzések az elvégzett szolgáltatások
és munkálatok ki lettek fizetve.
Befejezésül szeretném megköszönni mindenkinek a a megértést és támogatást
ezeknek a céloknak az elérésében, és meggyőződésem, hogy számíthatok az Önök
támogatására azokban a jövőbeni kezdeményezéseimben, amelyeket a községünk fejlődését
célzó tervek érdekében tenni szándékozok.
Tisztelettel, Érendréd község polgármestere
PAPP TIBOR

