Községi HÍRLEVÉL
42. szám, melléklet

Polgármesteri beszámoló a 2012. évről
Csíkfalva község tisztelt lakói!
Ilyenkor szokás visszatekinteni az elmúlt évre és beszámolót, mérleget készíteni mindarról, ami az
elmúlt időszakban történt. A következőkben én is ezt teszem, beszámolnék a fontosabb megvalósításokról,
illetve néhány gondolatban a következő hónapok, évek terveiről is említést teszek.
Annak ellenére, hogy nehéz és szűkös gazdasági helyzetben vagyunk, mégis sikerült előbbr lépni és
megoldani aggasztó és szükséges problémákat és elindítani fontos projekteket.
Az elmúlt év néhány fontosabb megvalósítása

 Földtulajdonok tisztázása, parcelláris térképek készítése (folyamatban)

















Erdők üzemtervének elkészítése
A búzaházi erdő kijelölése és térképének elkészítése
Az árvíz által okozott károk helyreállítása (kb. 300 kút fertőtlenítése, sáncok, hídak helyreállítása)
A szentmártoni és csíkfalvi gázházak lebontása
Testvérkapcsolati küldöttségek fogadása: Holsbeck (Belgium), Rábakecöl (10 éves volt a kapcsolat),
Kakasd (kitelepített bukovinai székelyek által lakott magyarországi falu)
A község címerének elkészítése és annak engedélyeztetéséhez szükséges dokumentáció összeállítása
Éjjeliőrzés átszervezése (megszüntettük a helyi rendőrséget és céggel kötöttünk szerződést)
Közhasznú munkálatok végzése a társadalmi segélyesekkel
Közel 100 l pálinka főzése a temetőkből begyűjtött szilvából
Különböző rendezvények támogatása: színjátszó tábor (1000 lej), Sapientia EMTE – Csűrszemináriumok
(2.000 lej), karácsonyi szabadtéri program (1000 lej), gyerekek táncoktatása (4.300 lej)
Pályázat benyújtása a Leader programon egy multifunkcionális gép vásárlására
A Nyárádmente Kistérségi Társulás révén létrejött a SMURD rohammentő-szolgálat, amelyhez a
községünk is csatlakozott és az induláshoz hozzájárult 5000 lejjel
Pályázat benyújtása a testvérkapcsolatok fenntartására
A gazdák támogatása a földalapú támogatás (APIA) igényléséhez szükséges munkában

Infrastuktúra
 A tűzoltókkal közösen elkezdtük építeni a tűzoltógarázst Csíkfalván (cement, riasztó, villamoskábel, stb.
5000 lej)
 Rábakecöl testvértelepülés adományából eszközöket vásároltunk a tűzoltócsapat részére (létra, láncfűrész,
benzinmotoros vízszivattyú, áramfejlesztő)
 A szentmártoni halottasházhoz bevezettük az elektromos áramot és utcai világítótestet szereltettünk (2000
lej)
 Csíkfalván elkezdtük építtetni a halottasházat (30.000 lej)
 Jobbágyfalván az egyházakkal közösen és közadakozásból elkezdtük építeni a halottasházat (3000 lej)
 A csíkfalvi és jobbágyfalvi halottasház építéséhez szükséges területeket cseréltünk
 Temetőket takarítottunk, kaszáltunk
 Elkezdtük a csatornahálózat kiépítését (eddig 1.100.000 értékben)
 Korszerűsítettük, leaszfaltoztuk a jobbágyfalvi Belső utcát (1.027.883 lej értékben) és kiástunk 2000 méter
levezető árkot
 Villanyt vezettünk a sportbázishoz (5.014 lej)
 Hidakat, átereszeket javítottunk, építettünk Szentmártonban, Csíkfalván, Jobbágyfalván

Kultúra
 A búzaházi kultúrotthon tetőzetének újraépítéshez szükséges anyagok (fa, cserép, vasgerenda) megvásárlása
50.000 lej értékben
 Újjáépítettük a szentmárton kultúrotthon színpadát (5.380 lej)
 A Leader program keretében pályázatot nyújtottunk be a jobbágyfalvi kultúrotthon elkezdett építésének
befejezésére, illetve részleges felújítására (a projekt költsége 16.000 lej)
 Táncoktatás indult az iskolás gyerekek számára
 Karácsonyi csomagokat osztottunk a 80 felüli időseknek és a 14 év alatti gyerekeknek
Iskolák
 Ajtókat cseréltük a szentmártoni és csíkfalvi iskoláknál (4.900lej)
 Befüvesítettük a szentmártoni iskolaudvar egy részét
 Jóváhagytuk a csíkfalvi, szentmártoni, vadadi, búzaházi iskolák és óvodák feljavításáról szóló kivitelezési
tervet (a projekt költsége 60.000 lej)
 Villanyt vezettünk a csíkfalvi iskolai tornaterembe (11.500 lej)
 Pályázat útján értékes könyveket kaptunk az OTP Banktól az iskola könyvtár számára
 A jobbágyfalvi iskolában konvektort szereltünk és ajtót cseréltük (7.000 lej)
Sport





Asztalitenisz községi bajnokságot szerveztünk tavaly februárban
Focicsapatot hoztunk létre és támogattuk a falusi bajnokságban való részvételt (6.200 lej)
Pályázatot nyújtottunk be a Maros Megyei Tanácshoz a csapat támogatására
A jobbágyfalvi pályán focikapukat állítottunk fel

Az elkövetkező hónapok, évek nagyobb tervei























Szennyvízcsatorna kiépítése
Ivóvízhálózat kiépítése
Utcák, járdák, buszmegállók felújítása, karbantartása
Mezőgazdasági utak karbantartása
Iskolák és óvodák korszerűsítése
Csíkfalvi óvoda befejezése
Iskolaépítés Jobbágyfalván
Híd- és pallóépítések befejezése a Nyárádon
Kultúrotthonok feljavítása
A tűzoltógarázs felépítése és a tűzoltó csoport támogatása
A község monográfiájának elkészítése
A községi közbiztonság érdekében térfigyelő kamerák felszerelése
Energiatakarékos megoldások alkalmazása
A műfüves pálya befedése hálóval
A halottasházak építésének folytatása Csíkfalván, Jobbágyfalván, fedett előtér építése Szentmártonban
A községi könyvtár áthelyezése a községháza tetőterébe
Vízbevezetés a tornaterembe
Az orvosi rendelő további korszerűsítése, illetve a padlás szigetelése
Köztisztaság javítása
Hatékonyabb adóbegyűjtés azoktól, akik évek óta tartoznak
Földek parcelláris térképeinek elkészítése
A lakosság támogatása az erdők hatékonyabb használata, őrzése érdekében
Tisztelettel,
Balogh István, polgármester

