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Tevékenységi beszámoló
2014

Mi sem jelzi jobban az idő múlását, mint, hogy újból tevékenységi beszámolót
írok.  Elrepült  még  egy  év  és  jöhet  az  összegzés,  a  munka  elemzése,  és  a
következtetések, konklúziók levonása, sőt lehet tervezni a jövő évet is.

 A 2014-es tevékenységi beszámolóval egy kis betekintést szeretnék engedni
Önöknek,  milyen  munka  is  folyik  az  önkormányzaton  belül.  És  ez  nem  csak
beruházásokra vonatkozik, hanem minden osztály tevékenységét magába foglalja.

Így például az anyakönyvi iroda ebben az évben 91 darab hagyatéki doszárt
állított  össze, 52 darab halotti bizonyítványt  állított  ki, 16 esküvőt celebrált és 400
igazolást állított ki a közbirtokosság részére, melyekkel tisztázni tudták a tulajdonosok
a részesedésüket.

A mezőgazdasági iroda főtevékenysége kellett legyen a ránk erőltetett 165-ös
törvény végrehajtása, mely a földterületek felleltározását foglalta magába. A mérések
és a birtoktisztázások folytatódtak, csak a birtoklevelek kiállítását és a tulajdonosok
birtokba helyezését  állították  le  állami  szinten.  A törvény végrehajtási  ideje  lejárt,
reméljük a jövő évben elindul a földosztó bizottság munkája és mindenki megkaphatja
jogos  tulajdonát.  Felmértünk  és  tisztáztunk  több  mint  600  ha.  földterületet,  és
folytatódtak a községi vagyont képző ingatlanok telekkönyvezése főként pályázatok
elérése céljából.

Telekkönyvi  tulajdonba  került  a  kilyénfalvi  közösségi  ház,  az  újfalvi
futballpálya öltözője, a felújítandó piac területe is.
Mezei utakat telekkönyveztünk:  Dorma, Fűrészloka,  Folyam-Malomútja,  Fenyés és
Aranyosparlag  utakat,  erdei  utak  közül  a  Gábor  útja,  Sugó  Keskenybükk,  Súgó-
Ördögtó, Bogáros, Mélypatak, Fürészloka.
Ezen  kívül  topográfiai  tanulmányok  készültek  számos  pályázat  tárgyát  képező
ingatlanról.  Párhuzamosan  a  csatornázási  munkálatokkal  folyamatosan  mértük  a
bekötési  pontok  és  az  aknák  pontos  helyét,  az  utólagos  bekötési  munkálatok
megkönnyítése érdekében, ez 10 km csatorna, 350 akna és több mint 200 bekötési
pont. 

A mezőgazdasági  iroda egyik  fő tevékenysége a  gazdalajstrom vezetése  és
mindennemű tulajdonigazoló akta kiállítása. A község jogtanácsosa 12 folyamatban
levő földes pert visz, emellett 206 peres doszár büntetés átkonvertálása munkaórákká,
20  földes  reklamáció  kivizsgálása  és  kezelése,  11  doszár  a  mezőgazdasági
külterületek  adásvételek  kapcsán  és  a  165-ös  törvénnyel  kapcsolatos  kimutatások
statisztikák kezelését végezte. A turisztikáért felelős személy 320 személyt, nagyjából
diák,  kivétel  a  csíksomlyói  búcsú  alkalmával  érkezettek,  programját  irányította,



emellett a falunapok alkalmából 160 személy elszállásolását és programját szervezte,
és aktívan részt vesz minden pályázat leadásán és kivitelezésén. 

A szociális osztály tevékenysége a 29 újszülött gyereksegélyének az intézése,
28 személy 1 fokú fogyatékos gondozási segélyezése, 75 család szociális segélyének
ellenőrzése, folyósítása, 34 fő gyereknevelési támogatása, 13 intézményesített gyerek
nyilvántartása, 208 család fűtéstámogatása, 64 fő családi pótlékba való részesítése.
Ez mellett minden egyes családban mely segélyt kap, környezettanulmányok készítése
és nyilvántartása havi rendszerességgel.  

Az urbanisztikai és katasztrófavédelmi osztály tevékenysége a következő: 60
db. vízbekötés, 14 db. építkezési engedély, 18 db. urbanisztikai bizonylat, villanyáram
bekötéséhez  40  db.,  bizottsági  tag  a  közbeszerzéseknél,  munkálatok  átvételénél.
Feladatuk közé tartozik a telefon-felügyelet sárga vagy más szintű kód, riadó esetén,
önkéntes tűzoltó egyesületek központi felelőse ebben az évben 4 tűzesetnél dolgoztak,
tájékoztatókat tartottak iskolában, óvodában és felkészítőkön vettek részt.

Adóhivatal, 89 százalékban teljesítette az adó behajtását, a kintlévőség a jogi
személyek esetében a nagyobb, és 3 cég esetében történt folyószámla letiltás. 2014-es
évben a tartozások ügyében 687 doszárt indítottak el.

A polgármesteri  kabinet,  vagyis  a  titkárság  feladata  a  napi  ügyintézéseken
felül  a  barázda  szerkesztése,  rendezvények  szervezése,  weboldal  szerkesztése,
vadkárok dokumentálása, csatornázási terepmunkák, és a munkák átvétele. 

A beruházási osztály munkafeladatai a következők: 3 darab közkút felújítása,
12 civilszervezet támogatása, alkotó tábor, idős klub és beteggondozók támogatása,
benzinkút helyzetének megoldása.  Az általános rendezési terv elkészítése,  mely 10
évre  meghatározza  a  község  fejlesztési  feltételeit  és  lehetőségeit.  A  kötelező
fejlesztési stratégia kidolgozása szakemberek segítségével, vízbeszerelés a fotbalpálya
területére és új villanyhálózat építése. Bevezetődött a hálózati víz a tanács épületébe
és egy tűzcsap került  a tűzoltó  állomásba.  A kilyénfalvi  ház befejezése kapcsán a
haszonbérszerződés  és  a  közbeszerzés  kezelése.  Kamera  rendszer  bővítése
Tekerőpatakon,  járdakialakítása  koszorúsnál,  mely  a  hideg  időjárás  miatt  nem lett
befejezve, hátra van még a híd betonozása, a táblák kihelyezése és az átjárok festése.
Libáni  villamosítás  lebonyolítása,  tervezés,  kivitelezés,  átadás.  A  Lázár  István
kultúrotthonban az illemhelyek kialakítása, homlokzat restaurálása és a tető javítása
történt meg ebben az évben. 
A csatornázási  munkálatok  mely  során  18 km gerincvezeték  került  lerakásra,  370
méter nyomóvezeték, még hátra van 5 km gerincvezeték és 170 m nyomóvezeték és 7
db.  pompaház  kiépítése.  A már  létező  csatornahálózat  teljes  cseréjére  terv készült
mely munkálat jóváhagyásra vár a bukaresti környezetvédelmi ügynökségen.
Befejeződött a markológép vásárlásának a közbeszerzése, nyertes a brassói Terra cég
és  a  szállítási  határidő  február  közepe.  A  malom  közbeszerzési  eljárása  is
befejeződött, itt a nyertes cég az udvarhelyi Macops Srl.
Pályázatot nyertünk a falunapok teljes lebonyolítására és a Barázda nyomtatására.
A  leader  program  321-es  intézkedésen  belül  nyertes  a  központi  park  felújítási
projektje, mely jövő szeptemberre át kell legyen adva.

Kisebb  mezei  útjavításokat  is  sikerült  végezni  a  szűkös  költségvetésből,
ugyanakkor  az  erdei  utakon  is  végeztünk  munkálatokat:  Szobásza,  Cigánykő,
Keskenybük Surlós  részeken.
A faluban is javítgattunk utakat szinte egész nyáron, hiszen a csatornázással majdnem
minden  úton felkerült  az  agyag,  mely  rengeteg  bosszúságot  okozott  úgy a  javítás
során mint az ottlakók  számára.



Itt megragadom az alkalmat és megköszönöm a türelmet a lakók részéről a
csatornázás  során  kialakult  kellemetlenségekért.  Sajnálattal  kell  mondanom azt  is,
hogy  a  beígért  aszfaltozás  elmaradt,  melynek  a  kivitelezési  dátuma  áttevődött  a
tavaszi szezonra az időjárási és a csatornázási munkálatok miatt.

A helyi  testület  a 2014-es évben 16 alkalommal ülésezett  és 74 határozatot
fogadott el. December közepéig 618 db. polgármesteri intézkedés született.

Ezek lennének az idei év főbb tevékenységei, melyekre teljes részletességgel
nem tértem ki mert akkor nem lenne elég a Barázda teljes területe sem.
Gondolom azért  sikerült  bemutatni  a  teljes  évi  munkát,  melyet  végeztünk  a  helyi
hivatalban.

Megköszönöm  minden  rendes  adófizetőnek  a  készségességét  a  község
lakóinak a  partnerséget,  az  erdős  társulásoknak,  közbirtokosságnak a  mindennemű
támogatást  a község részére,  valamint  az egyházközségek vezetőinek pedig a lelki
támaszt.
A Jó Isten adjon mindenkinek Áldott Békés Karácsonyt és egy Boldogabb Új Évet. 

Gyergyóújfalu, 2014. december 18.

Egyed József
Polgármester


