
Mezőterem község polgármesterének beszámolója a 2020-as évről 

Tisztelt közgyűlés, tisztelt polgártársak!  

Közismerten nehéz évként marad meg a történelemben a 2020-as év, amelyet 

a világjárvány  kezelése, egyéni szabad mozgásunk korlátozása, a vészhelyzetre 

fordított rengeteg plusz kiadás jellemzett világszerte. Ezek a negatív hatások  

Mezőterem községet és lakóit is érintették.  

Itt említeném meg azt a szomorú tényt, hogy községünkből a 2020-as évben 3 

polgár vesztette életét a korona-vírus járvány következtében. Érintett 

hozzátartozóiknak a Helyi Tanács, és a Polgármesteri Hivatal nevében 

részvétemet fejezem ki, és kérem emlékezzünk meg  rájuk  egyperces, néma 

felállással.   

A nehéz körülmények ellenére kijelenthetjük, hogy sikerült úrrá lenni a 

helyzeten, községünk fejlődése nem állt meg, hanem a folyamat folytatódott. 

Sőt bizonyos területeken úgy sikerült teljesítenünk a határozatainkba 

foglaltakat, hogy a jövőbeni terveink gyakorlatba ültetését is megkezdtük, úgy, 

hogy még tartalékunk is maradt a község kasszájában a 2021-es évre is.  

Egyedül a szociális- és beteggondozók fizetéseivel voltak gondok, mert csak az 

év első hat hónapjára érkezetek meg ezek az összegek, utána elég döcögősen, 

de az év végére senki fizetése nem maradt fedezetlenül.  

A tavalyi év első nagyobb beszerzése egy 300 főre elegendő új étkészlet 

megvásárlása volt a kultúrotthon számára, amit beruházásnak szántunk, 

szerettünk volna előre felkészülni az esküvői szezonra, de a koronavírus járvány 

miatt elmaradtak az esküvők, rendezvények. Reméljük, hogy 2021-ben már 

használhatja ezeket a község lakossága. A kultúrotthonokkal nem csak 

Mezőteremen, hanem  községünk másik két településén Porteleken és 

Vezenden is foglalkoztunk. Egy 5 000 eurós, céges szponzorizációnak 

köszönhetően mindkét kultúrotthont cserépkályhába szerelt főző plattal, 

sörasztalokkal, lócákkal szereltünk fel.  

Jelentős beruházás volt a mezőteremi óvoda teljes körű felújítása, amely a 

külső-belső rehabilitáció következtében egy mai, modern óvodaként várja az 

online oktatásból visszatérő gyermekeket. Az óvodát vadonatúj játszótérrel és 

egy ovifoci pályával is kibővítettük, utóbbit Magyarország kormánya 



finanszírozott. Eközben útfelújítás is zajlott községben. 1500 méternyi utat, 

utcát sikerült aszfaltburkolattal ellátni. Karban tartottuk és bővítettük a 

zöldövezeteket, díszfákat ültettünk, füvesítettünk, virágágyásokat képeztünk ki 

a község több területén.  

Lecseréltük az utcanév táblákat újakra, rendbe tettük az ártézi kutakat és 

környéküket.  

Modernizáltuk a közvilágítást a három települést összekötő megyei út mentén, 

ahol 170 új lámpatest került felszerelésre, így már minden oszlopon van égő, 

nem csak minden másodikon, mint eddig. 500 000 lej értékű pályázatot 

nyújtottunk be további 250 lámpatest vásárlására, amely teljes mértékben 

megoldaná a mellékutcák világítását is.  

2020-ban sikerült kívül-belül felújítani a „kiskultúr” nevű 

rendezvénytermünket, amely kisebb esküvők, keresztelők helyszíne lehet 

2021-ben.  

A 2020-as év végén a gépparkunk is bővült: egy 6 tonnás utánfutót vásároltunk 

a korábban Leader pályázaton vásárolt traktorhoz és kaszálógéphez. Ez a 

zöldhulladék szállításában lesz fontos munkaeszköz. Hozzá, 2021-ben egy 

aprítógépet is vásárolnánk, amely megkönnyíti a zöldhulladék komposztálását. 

A 2021-re tervezett hivatali székhely-felújításhoz 600 nm térkövet előre 

megvásároltunk, sőt a munkálatokat decemberben el is kezdtük, felhúztunk 

egy 20 x 8 m-es fém sopront, ahová a hivatal gépparkja kerül fedél alá.  

15 ezer euró értékben Wifi4EU néven kiírt pályázati pénzt megnyerve összesen 

10 internet jeladót telepítettünk a  község területére, amelyek környezetében 

bárki ingyen jut internetes hálózathoz.  

A 2020-as évben 46 tanácsi határozat került megalapozásra és előterjesztésre, 

ezeket a polgármester indítványozta.  

A Helyi Tanács 7alkalommal ülésezett, rendes és rendkívüli ülések keretében és 

46 Tanácsi Határozatot fogadott el, a  2020-as évben. 

Úgy értékelem, hogy a 2020-as krízis év idején is mind a Helyi Tanács mind a 

Polgármesteri Hivatal dolgozói lelkiismeretesen helytálltak, és hasznos munkát 



végeztek egész évben a közösségünk polgárai érdekében. Köszönet illet ezért 

mindenkit. 

Egy sokkal kiegyensúlyozottabb  év reményében kívánok egészséget, és 

további jó munkát Mindenkinek!  

Tar Miklós polgármester 

  


