
MEZŐTEREM község polgármesterének beszámolója  

 a 2017-es évben a Polgármesteri Hivatal által végzett tevékenységéről  

 

A 286/2006-os számú törvénnyel módosított és kiegészített 215/2001-es számú közigazgatási 

törvény 63. cikkely, 3 bekezdés, „a” betűje alatti rendelkezéseknek megfelelően, Tar Miklós 

polgármester, beszámolóban ismerteti a község gazdasági és társadalmi helyzetét. 

 

A beruházások és a közterület fenntartás terén: 

A 2017-es év folyamán országos és európai uniós finanszírozási programokban kiírt 

pályázatok kerültek kidolgozásra és benyújtásra, amelyek között nyertes is van,  

a „tapasztalatok kiterjesztése új közösségek felé” („Extinderea experienței către noi 

comunități”) pályázat, amely része a „Romák és más szociálisan hátrányos 

helyzetben élő csoportok életkörülményeinek javítása, Szatmár és Máramaros 

megyékben” projektnek. 

Benyújtásra kerültek továbbá az Országos Vidékfejlesztési Program keretében az alábbi 

pályázatok:  

1. „Helyi érdekeltségű utcák korszerűsítése Mezőterem községben, Szatmár 

megyében” 

2. „A vezendi Kultúrotthon korszerűsítése, Mezőterem községben, Szatmár 

megyében” 

3. „Mezőterem községben Szatmár megyében, Mezőterem településen, egy óvoda 

megépítése (felépítés és berendezés) 4 óvodáscsoport számára” 

4.  Mezőterem községben Szatmár megyében, Mezőterem településen, 

egyemeletes elemi iskola megépítése (felépítés és berendezés) 

5.  „A mezőteremi Polgármesteri Hivatal épületének bővítése, felújítása és 

berendezése”  

6. „Mezőterem községben Szatmár megyében, Mezőterem településen, az 

általános iskola felújítása és berendezése”  

7. „Mezőterem községben Szatmár megyében, Vezend településen, az elemi 

iskola felújítása és berendezése” 

 

A benyújtott pályázatok közül nyertesnek nyilvánították és aláírásra került a 

finanszírozási szerződés a „Mezőterem községben Szatmár megyében a Mezőterem 

településen, egy óvoda megépítése (felépítés és berendezés) 4 óvodáscsoport számára” 

A Dél –nyugati Helyi Akciócsoport keretében is nyújtottunk be pályázatot: „Mezőterem 

községben, Szatmár megyében Mezőterem község közszolgáltatásainak felszerelése” néven, 

amelyben egy traktort és egy útszegély nyíró növényi hulladékdaráló gépre pályáztunk, amely 

jóváhagyásra került, és az AFIR előtt, véglegesítési fázisban van! 

A helyi költségvetésből, a 2017-es évben az alábbi munkálatokat végeztük:  

1. Útjavítások I szakaszát Vezenden és Portița-n. 

2. Útjavítások II szakaszát Mezőterem településen. 

3. Nagyjavítást a mezőtermi elemi iskola épületén. 

4. Többrendeltetésű, gumiszőnyeges sportpályát építtettünk. 

5. Udvar rendezést és felújítást végeztünk a a mezőteremi általános iskola udvarán. 

6. Felújítottuk a mezőteremi Kultúrotthont. 

Közigazgatási, kulturális és más területeken végzett tevékenységek: 



1. Portița településen egy ártézi kutat fúrattunk tavaly, következik két újabb ártézi kútnak 

a megfúrása idén Vezenden és Mezőteremen, a lakossági ivóvíz ellátás javítása 

érdekében. 

2. A községünk területén működő vallási felekezetek számára biztosítottunk pénzalapokat 

sürgősségi szükségleteik megoldására: 

a) A vezendi és a Portița-i Ortodox egyházak egy ravatalozó megépítésére kiutalt 

pénzalapban részesültek, 

b) a mezőteremi Katolikus parókia a templom fűtésének megoldására, 

c) a mezőteremi ortodox Parókia pedig felújítási munkálatok finanszírozására 

részesültek pénzalapokban. 

3. a 2017-es év augusztusában újra megrendeztük Mezőterem község Napját. 

4. Futballcsapatunk, a „Victoria Tiream”, részt vett a Szatmár Megyei Futball Egyesület 

IV. Ligájnak mérkőzésein. 

5. A Polgármesteri Hivatal sikeres közösségi ünnepeket szervezett, illetve folytatta az 

eddigi hagyományokat: ilyenek a Szüreti bál és a húsvéti „tojásdobálás” hagyományai. 

6. Találkozókat szerveztünk a magyarországi Pusztafalu és az ukrajnai Vilok települések 

vezetőivel, akikkel együtt határon átnyúló pályázatokban óhajtunk együttműködni, és 

ebből a célból is együttműködési megállapodás aláírását tervezzük (amely Mezőterem 

község és a fent említett községek testvér települési együttműködésének alapja lesz.)  

7. 2017-ben elkészíttettük a község hivatalos, kétnyelvű honlapját, és feltöltöttük a 

törvényben meghatározottak szerinti információkkal abból a célból, hogy a község 

lakosságával hatékonyan kommunikáljunk, illetve biztosítsuk jelenlétünket a 

világhálón, amely ma az információk alapvető forrása mindenki számára, aki 

községünk életéről tájékozódni szeretne bárhol a világon. 

8.  A 2017-es év során 11 ülésre hívtam össze a Helyi Tanácsot, amelyekre összesen 53 

határozattervezet indítványa került előterjesztésre. Mind az 53 tervezetet a Helyi 

Tanács elfogadta és ezekből 53 Tanácsi Határozat lett.  

 

Kijelenthetjük tehát, hogy a 2017-es évben, mind a Helyi Tanács, mind a Polgármesteri 

Hivatal, a szakbizottságok és a helyi közigazgatás teljes apparátusa megfelelő módon 

működött, betöltve azt a küldetést, amelyet a község polgárai által kifejezett közakarat 

elvárt. 

Nekem tehát az a megtisztelő feladatom, hogy megköszönjem a 2017-ben végzett 

munkát, és arra kérjek mindenkit, hogy a közjó érdekében a jövőben is támogassák 

erőfeszítéseinket és munkánkat. 

 

 

Tar Miklós, 

polgármester 

 


