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Polgármesteri beszámoló
Lapunkban az elmúlt év folyamán is beszámoltunk az éppen folyó munkálatokról, aktuális kérdésekről,
folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az önkormányzati munkákról. Ezúttal egy vázlatos összegzőt nyújtunk a
tavalyi esztendő legfontosabb teendőiről, feladatairól, megvalósításairól.
 Tavaly elkezdődött a mezőgazdasági utak felújításának projektje,
erről többször is beszámoltunk. A megvalósítás 57%-ban valósult meg,
mindeddig 2.372.861 lejt fizettünk ki a vállalkozónak. A munkálatokat
hamarosan újrakezdik.
 Csíkfalvi kultúrotthon tetőzetén kisebb javításokat végeztünk.
 Folytattuk a földterületek tisztázását, hogy előkészítsük a parcelláris
térképek készítését.
 Támogattuk a községi önkéntes tűzoltóságot 16 ezer lejjel, ebből
üzemanyagra költhettek, tűzoltó napot szerveztek és más csapatok
rendezvényein is részt vettek, életbiztosítást kötöttünk számukra, 6 tűzoltó
palackot vásároltunk, valamint kézi és gépi munkaerővel is támogattuk.
Rábakecöl testvértelepülés részéről 60 ezer forint adományt is kaptak. Az év
végére tető alá került a csíkfalvi tűzoltó épület. A tűzoltók a bourgogne-i és
holsbecki testvérközösség anyagi támogatását is élvezik.
 Sikerült parkolókat és utakat építeni a csíkfalvi, szentmártoni és
jobbágyfalvi halottasházaknál, a jobbágyfalvi temetőn kutat mélyítettünk. A
csíkfalvi halottasháznál biztosítottuk a villanyszerelést, biztosítéktáblát, utcai
kivilágítást és a légkondícionáló áramellátását, összesen 9 ezer lej értékben,
továbbá 800 lej értékben építőanyagot is. A szentmártoni temető előtt a
bejáratot rendeztük, vizet vezettünk az illemhelyhez.
A jobbágyfalvi halottasház esetében többnyire a faluközösség pénzéből tudunk
előre lépni: most örvendetesen pénz áll rendelkezésre a további munkák
elvégzésére, és amennyiben Kálmán László vállalkozó felállítja a teraszt,
akkor a meglévő összegből folytatható a beruházás, néhány nappal ezelőtt
elkezdődött az épület vakolása is. A 2015. évből 2767 lej maradt meg, a 2016.
évi húsvéti locsolás és bál eredményeként 4540 lej, egyéb forrásokból,
adományokból 6700 lej, azaz szinte 14 ezer lej áll a falu rendelkezésére erre a célra.
 A jobbágyfalvi kultúrotthonban öt légkondícionáló berendezést szereltünk fel 15 ezer lej értékben.
 Az év végén a polgármesteri hivatal dolgozói számára vásároltunk 11 széket, továbbá három számítógépet,
két képernyőt, egy többfunkciós nyomtatót és egy adattárolót (összesen 7500 lej), valamint egy új hőközpontot (20
ezer lej), mivel az eddigi váratlanul tönkrement, ezért az épület több napig
fűtés nélkül maradt.
 Tavaly tovább folytak a munkálatok a búzaházi híd, a szentmártoni
és jobbágyfalvi gyalogpallók befejezése érdekében, az év végén a
minisztérium viszzafizette az elköltött 63 ezer lejt, az idén tavasszal még 20
ezer lej szükséges a beruházás lezárásához.
 Novemberben szerződést kötöttünk egy szakcéggel a kóbor kutyák
kérdésének megoldására. December végéig a cég 6 kutyát fogott el, szállított
menhelyre (idén már hetet), ahol orvosi kezelésben és ellátásban részesülnek
az állatok. Minden kutya után a község 380 lejt (+áfa) kellett fizessen a
cégnek. Ismételten felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a meg nem kötött, az utcán gazda felügyelete nélkül talált
kutyákat a cég befogja, de amennyiben kiderül, hogy kié, a gazdát megbüntetik, de az állatot kiválthatja elszállítás
előtt, ha kifizeti a 380 lej+áfa összeget.
 Tavaly ősszel megoldottuk a szentmártoni Malomárok egy 250 méteres szakaszának a kiásását bérelt
munkagépekkel, ez 25 ezer lejbe (+ áfa) került (a munkálat az idén lesz kifizetve), és csak az őszi száraz időszakban
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lehetett kiásni, mert máskor nem lehet az árokba belemenni. Kisméretű gépet
béreltünk, mivel azon a szakaszon az árok mindkét oldala be van építve, az
önkormányzat munkagépe nem tudott hozzáférni.
 A csíkfalvi iskolánál 9000 lej értékű villámhárítót szereltettünk, további
9000 lejért kamerarendszert.
 Búzaházán Iszlai József ingyen épített váróépületet a buszmegállóba,
továbbá kitakarította a májai oldalban levő temetőt a kivágott ciher ellenében,
amit köszönünk neki. Továbbá köszönet Gábor Gábornak (Micsi), aki családjával
részben kitakarította a Nyárádon túli temetőt.
 A vadadi halottasházhoz építőanyagot biztosítottunk 500 lej értékben.
 Az önkormányzat alkalmazottaival és a munkagéppel több helyen ástunk
árkokat, átereszeket építettünk és javítottunk, közterületeket, temetőket
takarítottuk, kaszáltuk.
 A Búzaháza és Vadad felé vezető úton az átereszek tetején levő
betonelemeket kicseréltük és kiástuk a sáncokat, letakarítottuk a padkát.
 Az önkormányzat számára egy láncfűrészt és egy hegesztő berendezést
vásároltunk.
 Tavaly augusztustól bérlőknek adtuk ki a vadadi és búzaházi legelőinket (évi 12.354 és 2.238 lejért), a
befolyó összegeket ezekre a falvakra fordítjuk vissza.
 Tanulmány (felmérés) készült a csíkfalvi iskola tetőzetének
állapotáról. A szerkezet nagyon gyenge, egyik tanteremből ki is kellett
költöztetni a gyerekeket a mennyezet beomlásának veszélye miatt.
 Tavaly megnyertünk egy pályázatot a vadadi, búzaházi és
szentmártoni kultúrotthonok feljavítása érdekében, alá is írtuk a támogatási
szerződést.
Elkészült
a
közbeszerzési
dokumentáció,
amelyet
Gyulafehérváron ellenőriztek, és ki van írva a közbeszerzés.
 Felújítottuk a csíkfalvi új kultúrotthon tervét, jelenleg a szükséges
telekkönyvi kérdések megoldása
folyik.
 Testvérkapcsolati pályázatunk nem kapott támogatást.
 Pályázatot tettünk le a Környezetvédelmi Alapnál annak érdekében,
hogy olcsóbbá tudjuk tenni a háztartásoknak a szennyvízhálózatra való
csatlakoztatását. Ezt meg is nyertük, így a lakosoknak nem kell kifizetniük a
bekötő akna árát (mintegy 1000 lej).
 Március 15-én az egyházakkal, iskolákkal, a jobbágyfalvi kórussal és
a lakossággal közösen megtartottuk nemzeti ünnepünket Jobbágyfalván,
Csíkfalván, Szentmártonban, Vadadban.
 Támogattuk a községbeli gyerekek részvételét nétánctáborban a
magyarországi Kakasd testvértelepülésen tavaly nyáron. Idén mi fogadjuk a kakasdi (és esetleg deáki) gyerekeket.
 Támogattuk a napközi működését havi 600 lejjel, a délutáni oktatás költségeinek is felét fizetjük (havi 3500
lej)
 Havi 900 lejjel támogattuk az iskolában folyó néptáncoktatást.
 A Szent Márton Napokat 1000 lejjel támogattuk, a színjátszók táborozását ugyanannyival, a Csíkfalvi
Csűrszemináriumokat 2000 lejjel.
 Májusban Kulturális Napot szerveztünk, kiadtuk a község monográfiáját, díszpolgári címeket
adományoztunk.
 Támogattuk a sportot is, asztalitenisz bajnokságot szerveztünk, 11 ezer lejjel támogattuk a községi
focicsapatot is.

Újdonságok a szemét kapcsán
Február 13-ától új szolgáltató végzi a szemét begyűjtését és elszállítását a községből. A tervek szerint a
hulladékot minden kedden elszállítják, azért, hogy ne halmozódjon fel nagyobb mennyiség, és a nyári melegben
ne keletkezzen kellemetlen szag, illetve ne jelenjenek meg a rágcsálók (egerek) a szemétben.
A hulladékot ezután is szeleketíven kell gyűjteni, és mindig csak az adott hulladéktípust kell kitenni a kapu
elé.
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Szelektív hulladéknak minősül a papír, karton, műanyag, nájlon, pillepalack, fém. Háztartási hulladéknak
minősülnek a cipő- és ruhahulladékok, pelenkák és egyéb, nem szelektív anyagok. Kérjük, hogy konyhai hulladékot
(zöldség- és gyümölcsmaradék, kávézacc, tojáshéj, stb.) és a növényi maradványokat (fű, ágak, kerti növényszárak,
stb.) ne tegyék a szemétbe, hanem komposztálják (az önkormányzattól igényelt kis konténerekben), hogy ezáltal is
csökkenteni tudjuk a szemétmennyiséget. Abban az esetben, ha a szemétmennyiséget nem tudjuk évi 15%-kal
csökkenteni, büntetést ró ki a Környezetvédelmi Alap.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy ezután tilos az üveget a szelektív
hulladék közé rakni. A napokban minden faluban konténereket helyezünk ki
erre a célra, az üveget mindeki köteles ide szállítani! Jobbágyfalván a régi
rendőrség helyén (a patakfalvi utcába való kitérőnél), Csíkfalván az
önkormányzat udvarán, Szentmártonban a mérlegnél (a kultúrotthonnal
szemben), Vadadban a haranglábnál (a buszmegállónál), Búzaházán pedig a
buszmegállóban (tűzoltó szertár mellett) lesz elhelyezve a feliratozott
gyűjtőkonténer. Kérjük az üveget ezekbe rakni!
A hulladékot az elkövetkező időszakban a következő módon szállítják el:
Dátum
Március 14.
Március 21.
Március 28.
Április 4.
Április 11.
Április 18.
Április 25.
Május 2.
Május 9.
Május 16.
Május 23.
Május 30.
Június 6.
Június 13.
Június 20.
Június 27.

Hulladék típusa
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék
Háztartási hulladék
Szelektív hulladék

Ünnepeljünk együtt
Idén is megtartjuk nemzeti ünnepünket március 15-én, szerdán.
Jobbágyfalván az ünnepi szentmise után 11 órától az emlékműnél („szobor”),
Csíkfalván 12 órától az emlékműnél (a kultúrotthon mellett), Szentmártonban 13
órától az ermlékműnél (a templomkerten kívül), Vadadban pedig 14 órától az
untitárius templomnál tartunk megemlékezést. Idén is az iskolákkal,
egyházakkal és a jobbágyfalvi férfikarral közösen szeretnénk ünnepelni, de
elsősorban a lakossággal, ezért ezúttal is felkérünk mindenkit, ha tehetik,
jöjjenek el a számukra megfelelő helyszínre.

Környezeti projekt indul az iskolában
Milyen jövőt szeretnénk? címmel indít környezetvédelmi nevelési projektet a községben a vásárhelyi Fókusz
Öko Központ az Európai Klímaszövetség támogatásával. A 2015-ben indított európai projektben tíz ország vesz
részt, országunkat a vásárhelyi szervezet képviseli, amely a napokban bemutatta a kezdeményezést a községben.
Hajdu Zoltán elnök szerint egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fenntarthatóságra, és ezek között egyre
fontosabb kérdés a víz. Projektjében a szervezet öt iskolai versenyt támogat, egyike lenne Csíkfalva község. Az idei
verseny témája a víz, és három témakör köré építhető: a víz, mint természeti elem, a víz, mint emberi szükséglet és
az ember és a természet kölcsönhatása, emberi beavatkozások a természetes és vizes élőhelyek terén.
►►►
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A versenybe több csoport kapcsolódhat be (minden csoportban
legalább öt gyerekkel), a lényege pedig az, hogy a diákokat egy jövőkép
megfogalmazására késztesse: milyen jövőt szeretnének, mit lehet tenni a
jelenlegi problémák megoldása érdekében. A csoportok vizes élőhelyek
bemutatásával, kutak, források feltérképezésével, a víz körforgásával,
minőségével foglalkozhatnak, vagy terepasztalt készíthetnek a természetes és
a szabályozott folyó modellezésére. A verseny végén egy napot a projekt és
az eredmények bemutatására fordítanak az iskolában, a legjobb munkákat
díjazzák. A projekt mellé egy kisebb pénzügyi támogatást is hozzátesz a
vásárhelyi szervezet. A verseny másik célja, hogy ezek az információk a
közösségbe, a felnőttekhez is eljussanak.

Ülésezett a helyi tanács
Január 6-án tartotta rendkívüli ülését a helyi tanács. Hiányzott Ambrus Jenő, Dobos Jenő, Szász Levente.
Napirendi pontok:
1. A december 19-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása: mindenki elfogadta.
2. A 2016. december 31-én meglévő költségvetési többlet felhasználása a 2017. év pénztári szükségletére.
Mindenki elfogadta.
3. A költségvetési többlet felhasználása a fejlesztési területen fennálló szükségletek végleges lefedése céljából.
Mindenki elfogadta.

Ülésezett a helyi tanács
Február 3-án tartotta rendkívüli ülését a helyi tanács. Jelen volt minden tanácsos. Napirendi pontok:
1. A legeltetés megszervezéséről és a Csíkfalva község területén levő gyepek, legelőterületek hasznosításáról
szóló községi szabályzat elfogadása. Az ülésen jelen volt dr. Kovács József állatorvos és Fábián Attila agrármérnök
is, akik hasznos tudnivalókat is megosztottak. A tervezetet mindenki elfogadta.
2. A szemétgazdálkodási közszolgálat létrehozása, a lehetőségekről szóló tanulmány elfogadása és döntés a
közszolgálat átruházásáról. Mindenki elfogadta.
3. Határozat szerződés megkötéséről és Csíkfalva község szemétgazdálkodási közszolgáltatása átruházásáról az
F&G Eco cégre. Mindenki elfogadta.
4. Egy 478 ezer lejes kölcsön felvételének jóváhagyása a csatornázási munkálat befejezésére. Előzőleg már
jóváhagyták, de a határozat meg kell feleljen a bank követelményeinek. Mindenki elfogadta.
5. A csíkfalvi napközi építkezési beruházás szakmai és gazdasági mutatóinak jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
6. A községi utcák és a 27A. számú községi út korszerűsítési beruházás szakmai és gazdasági mutatóinak
jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
7. A 2016. aug. 16-iki 24. számú határozat módosítása, és a híd- és pallóépítési projekt új szakmai és gazdasági
mutatóinak jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
8. Muszka Iván adóeltörlést kér. Elutasították.
9. A megyei rendőr-főkapitánység kéri, hogy a helyi rendőrőrs is rákapcsolódhasson a községi csatornahálózatra.
Mivel a hálózat még nem működik, visszatérnek a kérdésre, amikor az aktuális lesz.
10. Fazakas Csaba, Dobos Jenő, Szász Levente és Ambrus Jenő tanácsosok kérik, hogy a szakbizottsági gyűlésekre
is tanácsosi illetményt kapjanak. A polgármester meg fogja vizsgálni a kérés törvényességét és választ fog adni.

Fametszést tanultak
Március 11-én tucatnyi községbeli vett részt azon a fametszési bemutatón, amelyet előzőleg hirdetett meg a
polgármester. A résztvevők terepen ismerkedhettek meg szakember segítségével a különböző gyümölcsfák metszési
technikáival. Jövő évben is szerveznének hasonló bemutatót rendezni, hogy a gazdák ismerjék és szakszerűen
végezzék el a tavaszi metszéseket kertjeikben, gyümölcsöseikben.

Polgármesteri HÍRLEVÉL
Csíkfalva község polgármesterének időszakos kiadványa. 650 példány. Ingyenes. Felelős szerkesztő: Balogh István

