Ülésezett a Helyi Tanács
2012. április 17-én ülésezett a helyi tanács, hiányzott négy képviselő:
M.S., Cs.Cs., F.Cs., L.L. Mivel nem volt meg a 2/3-os arány, 5 napirendi pont
tárgyalását el kellett halasztani. Így a következő kérdéseket tárgyalták meg:
1. Az előző gyűlés jegyzőkönyvének ismertetése. Mindenki elfogadta.
3. Az otthoni beteggondozó szolgálatról szóló szerződés jóváhagyása
2012. máj. 1. –dec. 31. közötti időszakra. Mindenki elfogadta.
3-6. Különböző jobbágyfalvi és csíkfalvi területek felértékelésének
elfogadása. Ezeknek a területeknek egy része az önkormányzat tulajdona,
másrészt Pap Erzsébet és Muzsi János területei. A felértékelésre azért volt
szükség, mert az önkormányzat elcserélné az említett személyekkel a területeit a
ravatalozó ház megépítése érdekében. Mindenki elfogadta.
7. A jobbágyfalvi kultúrotthon felújítási tervének jóváhagyása: az
önkormányzat a Leader programon pályázna a korszerűsítésre. Mindenki
elfogadta.
8. A jobbágyfalvi kultúrotthon felszerelési tervének jóváhagyása: az
önkormányzat és az Otisz Egyesület a Leader programon pályázna népviseleti
ruházat, különböző fény- és hangtechnikai eszközök beszerzésére. Mindenki
elfogadta.
9. A jobbágyfalvi kultúrotthon szervezési és működési tervének
jóváhagyása: a pályázathoz szükségeltetik. Mindenki elfogadta.
10. A csíkfalvi kultúrotthon felszerelési tervének jóváhagyása: az önkormányzat és
a Bekecs Táncegyesület a Leader programon pályázna népviseleti ruházat, különböző
fény- és hangtechnikai eszközök beszerzésére. Mindenki elfogadta.
11. A csíkfalvi kultúrotthon szervezési és működési tervének jóváhagyása: a
pályázathoz szükségeltetik. Mindenki elfogadta.
12. Az idei költségvetési terv kiegészítése: 13 ezer lejt a jobbágyfalvi kultúrotthon
terveinek kifizetésére különítettek el, 4 ezer lejt kell kifizetni a téli hótakarításért, ezer lejt
kell pótolni a szentmártoni színpadépítés kifizetésére. Mindenki elfogadta.
13. A 2011. év végrehajtási számlamutatójának elfogadása. Mindenki elfogadta.
14. Dr. Gagyi József kérésének tárgyalása: az önkormányzat megszavaz 2000 lejt a
Csíkfalvi Csűrszemináriumok idei programjára.
15. Benő Barna kérésének tárgyalása: az önkormányzat a csíkfalvi kultúrotthont
bérmentve engedélyezi a Bekecs Táncegyesület részére székhelyként.
16. A személyi gondozók tevékenységi beszámolójának elfogadása. Mindenki
elfogadta.
17. Különböző kérések megtárgyalása.

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV SZEMÉT: május 21., június 18. (Csíkfalva, Jobbágyfalva),
május 23, június 20 (Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
HÁZTARTÁSI HULLADÉK: Június 4. (Csíkfalva, Jobbágyfalva),
június 6. (Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
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36. szám, 2012. május

Tisztelt Csíkfalva község lakói!
Ismét lejárt egy négyéves mandátum, és eljött az ideje annak, hogy
beszámoljak Önöknek az elmúlt négy év fontosabb tevékenységeiről.
Úgy vélem, az elmúlt három, gazdasági válsággal megpecsételt év
ellenére is sikerült néhány elképzelést befejezni, megvalósítani, mint a
búzaházi és a vadadi bekötő utak aszfaltozása, a csíkfalvi iskola
korszerűsítése (új osztálytermek, központi fűtés, kanalizálás, wc építés,
műfüves sportpálya, kerítés), tornaterem építése, orvosi rendelő
modernizálása francia és belga testvérkapcsolatok támogatásával
(tetőcsere, belső wc, melegvíz, bejárati ajtók, lépcsők, épületszigetelés és
festés), szentmártoni kultúrotthon színpadának újjáépítése, új
polgármesteri hivatal, stb. és ugyanakkor sok terv megvalósítását is
elkezdtük, amelyek az elkövetkező hetekben, hónapokban, években
kerülnek befejezésre, pl. a szentmártoni halottasház villanybekötése,
sportbázis Csíkfalván, kultúrotthonok tatarozása Búzaházán és
Jobbágyfalván, csatornahálózat kiépítése Csíkfalván, Szentmártonban,
Jobbágyfalván, óvodaépítés Csíkfalván, Belső út modernizálása
Jobbágyfalván, most májusban megnyert európai uniós pályázat
alapján elkezdjük a szentmártoni, a vadadi, a búzaházi és a csíkfalvi
iskolák teljes felújítását, stb.
Kérem, hogy ezen beszámolót olvassák el, tanulmányozzák és a
jövőbeni hatékonyabb együttműködés érdekében jelezzék mind pozitív,
mind negatív észrevételeiket, amelyeket előre is köszönök.
Nem utolsó sorban szeretném megköszönni Önöknek az elmúlt 12
éves megtisztelő bizalmukat. Köszönetem mindazoknak, akikkel
együttműködtem, dolgoztam, segítették munkámat erkölcsileg,
anyagiakkal, jó szóval. Köszönetem családomnak, a tanácsosoknak és a
munkatársaknak.
2012. május 10.

Balogh István
Csíkfalva község polgármestere

A Csíkfalvi Polgármesteri Hivatal
nagyobb megvalósításai 2008-2012 között
Megvalósítás
Csíkfalvi iskola (gázvezetés,
villanyvezetés, sportpálya építés, központi
fűtés, ajtók, tetőjavítás, laboratórium, új
épületszárny építése, járdák és kerítés
építése, füvesítés, mosdóblokk építése,
csatornázás, vízlevezetés, tervezési
munkálatok)
Iskolák anyagi költségei (iskolák,
óvodák)
Nyárádszentmártoni iskola (játszótér,
kerítés, pálya építése)
Polgármesteri Hivatal (építés, bútorok,
internet, telefonközpont, területrendezés,
villanyvezetés)
Csíkfalvi Sportbázis
Hidak, pallók
1 híd, 3 palló (7/2006. kormányrendelet)
Lovasfogadó hídja

Érték (lej)
703.399

469.924
3.500
1276.718
308.624
1.097.511
85.998

Hidak, átereszek

8.000

Zöld Ház program - Csíkfalvi iskola

21.368

Csatornázás (tervezés)
Mezőgazdasági utak (tervezés)
Jobbágyfalvi Belső utca aszfaltozása
(tervezés, a munkálat elkezdése)
Utcák korszerűsítése (tervezés)
Egészségügyi rendelő javítása (belső
mosdók, tetőzet javítása és
födémcseréje, csatornázás, külső és
belső ajtók, járdák)
Jobbágyfalvi kultúrotthon (tetőzet,
mosdó, vízvezetés)
Búzaházi kultúrotthon (tetőzetjavítás)

54.835
20.329
316.138
68.206
56.000

Forrás
Kormánytámogatás
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács

Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Francia
testvérkapcsolat
Kormánytámogatás
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Kormánytámogatás
Helyi költségvetés
Kormánytámogatás
Kormánytámogatás +
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Belga és francia
testvérközösségek

15.000

Kormánytámogatás

50.000

Maros Megyei Tanács

Szentmártoni halottasház
(villanyvezetés)
Sportbázis (villanyvezetés)
Gépvásárlás
CARITAS beteggondozó szolgálat
Hótakarítás
Utak (kaszálás, gréderezés)
Szántóversenyek
Karácsonyi ajándékcsomagok
Néptáncoktatás
Rendezvények támogatása
(Csűrszemináriumk, gombfoci, színjátszás)
Szentmártoni kultúrotthon
(színpadjavítás)
SAPARD út (banki kamat)
PUG
Belsőségek felmérése
M. 322 – Szociális központ (terv)
Anyakönyvvezetői program
A helyi közvagyon újraértékelése
Kultúrotthonok terve
Nyárádmente Kistérség
Búzaházi református templom
(villanyszerelés)
Közvilágítás működtetése
Szennyvízcsatornázás (megnyert,
leszerződött pályázat)
Halottasház - Csíkfalva
Halottasház - Jobbágyfalva
Villanyvezetés - sportpálya
Villanyvezetés - tornaterem
Iskolák teljes felújítása - Szentmárton,
Vadad, Búzaháza, Csíkfalva (megnyert
pályázat)
Más pályázataink
Zöld Ház program – Csíkfalvi iskola
Testvértelepülési programok 2012
Mezőgazdasági utak korszerűsítése
Egészségügyi rendelő modernizálása
Testvértelepülési programok 2012

ÖSSZESEN

1.500

Maros Megyei Tanács

5.014
6.060
143.000
11.300
9.440
4.000
17.041
2.500
10.600
5.000

Kormánytámogatás
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács

147.048
49.968
64.184
12.000
3.400
35.000
47.651
36.000
2.000

Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács
Kormánytámogatás
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Maros Megyei Tanács
Maros Megyei Tanács
Helyi költségvetés
Helyi költségvetés

33.268
6.770.480

Helyi költségvetés
Kormánytámogatás

30.000
3.000
8.000
11.580
5.500.000

Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Helyi költségvetés
Kormánytámogatás

Nincs döntés
Nincs döntés
Nem kapott
támogatást
Nem kapott
támogatást
Nincs döntés

17.422.684 LEJ

Az elmúlt négy év alatt sikerült lehívni községfejlesztésre és működtetésre
17.422.684 lejt, szemben a 2004-2008-as időszakkal, amikor 12.000.000 lejt
illetve a 2000-2004-es időszakkal, amikor 1.000.000 lejt, tudtunk lehívni!!!

