
 

 

 

  
 

                            TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ 2017 
 

Az alábbiakban szeretnék beszámolni a tavalyi évben (2017) elkezdett, illetve megvalósuló munkálatokról. 
 

1. Csatornázási munkálatok: 

A tervek szerint az év végéig be kellett volna fejezni a munkálatokat, de mivel az Electrica cég tévesen 
monofázisra és nem háromfázisra állította ki az engedélyt, ezért a 6 pumpaházhoz és a tisztítóállomáshoz nem 

tudták a villanyhálózatot bekötni. Ezt a napokban kezdték el, így a teljes csatornázási munkálat befejezése idén 

május 30-ára van kitűzve. Az idei évben el kell indítsuk a teljes rendszert, miután a lakosság is rácsatlakozik. 

A lakosság rácsatlakozásának költsége nem lesz nagy, mivel sikerült megpályáznunk az egyenként 950 lej 
értékű bekötő aknákat, így azt a lakosok nem kell megvásárolják, kifizessék. Költséget csak a kerítésen belüli 

földásás és a csatlakozáshoz szükséges vezeték (cső) jelent. Sajnos a pályázatban megnyert 445 bekötő akna nem 

lett elég, a hiányzó kb. 60 darabot a polgármesteri hivatal megvásárolja valamikor a jövőben,a rendelkezésünkre 
álló költségvetés függvényében. A tavalyi költségvetésből nagyon sok pénzt, 450.000 lejt (régi pénzben 4,5 

milliárd) fordítottunk a csatornázási munkálatokra, jelenleg nincs ilyen irányú tartozásunk. 

2. A tavaly ősszel ismét benyújtottunk pályáztot az iskolák és óvodák építésére, korszerűsítésére (csíkfalvi, 
vadadi, búzaházi, jobbágyfalvi iskolák és a csíkfalvi óvoda). Reményeink szerint rövidesen szerződést írhatunk alá a 

fejlesztési minisztériummal. Amennyiben ez sikerül, következik a munkálat közbeszerzése, és valamikor az ősszel 

vagy a jövő tavasszal elkezdődhet a munkálat. A helyi költségvetésből sajnos ki kell pótolnunk ezt még kb. 450.000 

lejjel. 
3. Az iskolákkal együtt még további három pályázatot is benyújtottunk: utcák aszfaltozására, járdák 

megépítésére és a községháza padlásának szigetelésére, beépítésére, de mivel a kormánynál a támogatási sorrendben 

az iskolák elsőbbséget élveznek az utcákkal szemben, ezért most az iskolákat támogatják elsősorban, másodsorban a 
csatorna- és vízhálózatot, és csak harmadsorban az utcákat. 

4. Sikerült a tavaly megnyerni egy pályázatot a szentmártoni, vadadi és búzaházi kultúrotthonok újjáépítésére, 

korszerűsítésére. Megtörtént a közbeszerzés, az idén január 22-én kiadtuk a munkát egy marosvásárhelyi cégnek, 

amely el is kezdte a kivitelezést. 
A projekt része, hogy népi hangszereket, székeket, hangosítást, fénytechnikát, népviseletet, színpadi 

függönyöket is vásároljunk. Ezek egy része már meg is érkezett. A munkálat tartalmazza a tetőzet újjáépítését, 

külső-belső munkálatokat, mosdók és kazánházak kialakítását, ajtók és ablakok cseréjét, vízvezetést, kerítésépítést, 
stb. Befejezési határidő 2019 ősze. 

5. A tavaly tavasszal pályázatot nyújtottunk be kormányalapokra  egy új kultúrotthon építésére Csíkfalván. 

Azóta többször kértek kiegészítést, pótlást, utoljára januárban. Várjuk az eredményhirdetést a közeljövőben. A 
szükséges földterületet megvásároltuk és telekeltük. 

6. A tavaly sikerült összeállítani egy olyan tervet, amely alapján 59 térfigyelő kamerát tudunk elhelyezni a 

község területén, közintézményeknél, útkereszteződéseknél, temetőknél, faluvégeken. Ezt a tervet a napokban 

nyújtjuk be a LEADER  kistérséghez finanszírozásra. Reméljük, hogy ezáltal csökkenni fog a bűnözés, a 
vandalizmus a község területén és nagyobb lesz a közbiztonság. 

7. Decemberben sikerült vásárolni az önkormányzat számára egy új szolgálati autót. Ezúttal köszönöm 

mindazok megértését, akik támogatták a vásárlást, hiszen nagy szükség volt az autóra. Az elmúlt 18 év 
gyakorlatához hasonlóan – amikor összesen öt használt autót tudtunk ingyen szerezni a községnek állami 

közintézményektől – most is próbálkoztunk, de az elmúlt két évben nem jártunk sikerrel. Ezért kértük és döntött a 

tanács a vásárlás mellett. Az autó csupán 15.500 euróba került, mivel sikerült megpályázni a „roncsautó programot” 
a Környezetvédelmi Minisztériumnál, így a községnek nem kellett kifizetnie az autó teljes értékét. 

8. A tavaly szeptemberben sikerült megpályázni a község kataszterezési munkálatát. A szerződést megkötöttük 

és a munkálat elkezdődött. A munkálat sikeréhez a lakosság is nagymértékben hozzájárul a dossziék 

összeállításához szükséges iratok biztosításával. A fejleményekről majd értesítjük a lakosságot. 
A munkálat két-három év alatt zajlik majd, és előnye az, hogy nem kerül a földtulajdonosnak pénzébe, a munka 

során kitisztázódnak a problémák, elkészülnek a birtoklevelek, minden parcella ingyen telekelődik, és a program 

végén ingyenesen megtörténnek a hagyatékolási ügyintézések is a közjegyzőnél. 
9. A mezőgazdasági utak feljavításával kapcsolatos munkálatok befejeződtek a tavalyi év során: 9,6 kilométer 

útszakaszt javítottunk fel, hidak épültek, sáncokat alakítottunk ki. Mindezek mellett a helyi költségvetésből sikerült  
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további hidakat építeni és levezető árkokat ásni, ami biztosítja a munkálat jó állapotát.  
Itt hívnánk fel a figyelmet az út helyes használatára. Ne közlekedjünk nagy sebességgel, olyan járművel, ami 

károsítja azt (sportmotorok, kvadok, sportautók, terepjárók), ne húzzunk rajta tárgyakat (pl. farönköt), a 

mezőgazdasági gépek kerekeit takarítsuk le a sártól, hogy ne vigyék rá az útra. Az árkokat a hivatal tartja majd 
karban, de a földtulajdonosokat arra kérjük, hogy ne tömjék be azokat. Minden két szomszédos gazda fogjon össze 

és közösen építsen bejáró hidat. 

Itt szeretném megköszönni a lakosság türelmét a munkálatokkal járó kellemetlenségek miatt, és azok megértését 

is, akik a földjükből át kellett adjanak 1-1,5 métert. Ezt a veszteséget megpróbáljuk a földek kimérése alkalmával 
mindenkire százalékos arányban ráterhelni, így az út melletti gazda vesztesége is sokkal kisebb lesz majd. Sajnos 

van kellemetlen része is, hiszen Jobbágyfalván Mutka Emilék, annak ellenére, hogy nem adtak a földjükből és mi 

sem nyúltunk a földjükhöz, mégis bepereltek a törvényszéken és folyik a per. 
 

RÖVIDEN 
 

 A tavaly sikerült a búzaházi Nyárád-hidat és a jobbágyfalvi pallót is befejezni. Az elmaradt pénzösszegeket 

még mindig nem utalta át a minisztérium. 
 A tavalyi év végén a vadadi és búzaházi legelők béréből sikerült ebben a két faluban utcákat és hidakat 

javítani, sáncásásokat elvégezni, amit folytatni is fogunk, amint az időjárás megengedi.  

 Ugyanúgy néhány utcában dolgoztunk Csíkfalván, Szentmártonban és Jobbágyfalván is, amit szintén 

szeretnénk folytatni a tavasszal. 
 A tavalyi év során végeztünk kisebb munkálatokat a falvakban: sáncásásokat, hídjavításokat, kövezéseket, 

favágást, betonozást, parkolók kialakítását, továbbá a ravatalozóházaknál. 

 Leszerződtük a községi erdők üzemtervét, ez márciusban vagy áprilisban készül el. 
 Letettük a szükséges iratokat a község területén levő legelők, gyepek és kaszálók legeltetési tervéhez 

szükséges földtani és növényösszetételi vizsgálatát célzó tanulmány elvégzéséhez. 

 Biztosítottunk pénzt a következőkre: napközi, délutáni oktatás, tűzoltóság, táncoktatás, kóbor kutyák 

begyűjtése, a Caritas otthoni beteggondozás, a SMURD mentőszolgálat, iskolabusz, közvilágítás feljavítása és egész 
éjjelen át való működtetése, karácsonyi csomagok, kistérségi hozzájárulások, virágágyások és műemlékek 

környéke, a vadadi és búzaházi utak szélének kétszeri kaszálása, az útpadka legyalultatása. 

 Kiásattuk az Istánd-patakot a csíkfalvi Dájnám hídjától Jobbágyfalván alól, a Nyárádba való ömlésig. 
 Támogattuk a sportot, színjátszást, csűrszemináriumot, a szentmártoni napot, március 15-ét. 

 Vásároltunk egy kaszagépet a közterületek nyírása érdekében. 

 Kifizettük a szentmártoni Malomárok 2016-os kiásásának költségeit. 
 Bankkölcsönt vettünk fel a kincstártól a szentmártoni, vadadi, búzaházi kultúrok pályázatának 

kivitelezésére. Három év alatt kell visszafizetni a 120.000 lejes kölcsönt (ebből már 40.000-t visszafizettünk), ehhez 

évente kb. 5000 lejes kamat jár. 

 Kb. 80%-ban rendbe tettük a hivatal levéltárát, ezt az intézmény dolgozói végezték el, erre nem fogadtunk 
külső vállalkozót. 

 Műszaki tanulmányt végeztettünk a csíkfalvi iskola rossz állapota miatt, ugyanis az egyik felső 

osztályterem mennyezete nagyon meghajlott a gerendázat állapota miatt, ezt veszélyesnek ítéltük meg, és 
megszüntettük abban az oktatást.  

 A polgármesteri hivatal, a csíkfalvi kultúrotthon és az iskolák területén telekelési munkálatokat végeztünk. 

 Elindítottuk a községháza és az iskolák tűzvédelmi engedélyeztetését. Ez sajnos legalább egy éves folyamat 

és kb. 55.000 lejbe kerül, amiből 20.000 lejt kifizettünk, de az idei költségvetésben egyelőre csak 5000 lejt tudtunk 
előirányozni erre a célra. A tervező cég jóindulatán múlik, hogy elkészíti-e azt előre az idei évben. 

 

Tisztelt lakosság! 
 

Ezek voltak dióhéjban a tavalyi tevékenységek. 

Ami az idei évet illeti, egyelőre úgy látszik, hogy sajnos nem tudjuk tartani a tavalyi év befektetési 
keretösszegét, illetve biztosítani és támogatni a tavaly felsoroltakat, hiszen a kormány a tavalyi évhez képest csupán 

kb. 65- 70 százalékát osztotta le a törvény által biztosított keretnek. A kormány ígérete az, hogy évközben kiegészíti 

a költségvetést a tavalyi év szintjére, hiszen jelen pillanatban minden költségünk csupán hat hónapra elég. Ilyen 

helyzet még nem volt az elmúlt 18 év alatt! A költségvetés kiigazításától függően mi is módosítjuk évközben a helyi 
költségvetést. 
 

Tisztelettel, 

Balogh István, polgármester 
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Igényelhetők az APIA támogatások 
 

Március 1-jétől ismét igényelhetők az APIA-tól a mezőgazdasági támogatások. A községháza ezúttal is 
segítséget nyújt a gazdáknak a földterületek számítógépes beazonosításában és az iratok előkészítésében március 5-

étől kezdődően. Arra kérjük a gazdákat, hogy hozzák magukkal minden aktájukat, amellyel a jogos földhasználatot 

igazolni tudják (birtoklevél, szerződés, örökösödés), továbbá készüljenek fel, tudják levezetni, hogy mindenik 

parcella kitől származik, hogyan került a birtokukba. Ugyanakkor arra kérünk mindenkit, hogy a lejárt bérleti 
szerződéseket újítsák fel, különben nem tudjuk azokat figyelembe venni és kiszolgálni a gazdákat. 

 

Szigorú feltételek a ravatalozónál 
 

A csíkfalvi halottasház építését kezelő helyi bizottság a falubeliek tudomására hozza, hogy szigorú feltételekhez 
fogják kötni az épület használatát. Aki az építkezés során vagy után elmaradt a személyekre kirótt évi összeg 

befizetésével, az az idén még kamatmentesen fizetheti be a tartozást. Aki csak a jövő évben fizet, az már az 

elmaradt összeg kétszeresét kell fizesse, aki pedig jövő év végéig sem rendezi tartozását, azután már az addig 

begyűjtendő, egy személyre eső összeg kétszeresét kell kifizesse. Aki nem rendezi tartozását, nem veheti igénybe a 
ravatalozót. 
 

Ülésezett a helyi tanács 
 

Február 6-án rendes ülését tartotta a helyi tanács. Jelen volt minden tanácstag. Napirendi pontok: 
 

1. A 2017. december 14-iki rendes tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása. Mindenki jóváhagyta. 

2. A 2017-es évi költségvetésének kiigazítása. Mindenki elfogadta. 

3. A község kockázatelemzési és elhárítási tervének jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 
4. A 2018-2019-es tanév iskolahálózatának elfogadása 

5. Az őrségi illeték növelése. A szolgáltató cég kéri az illeték növelését, mivel a minimálbér is növekedett. Így 

az eddigi havi 1.700 helyett 2.116,5 lejt (+TVA) kell fizetni a cégnek, ezért idén az illeték családonként 10, 
félcsaládonként 7 lejjel növekedik a tavalyhoz képest (azaz 52 lej/család, 35 lej/félcsalád ebben az évben). Hét 

tanácsos elfogadta, F.CS., A.J., Sz.L., D.J. ellenezte. (Mi sem örülünk a növelésnek, de a törvény kötelez az éjszakai 

őrzési szolgálat fenntartására, és ezt csak a lakosság által befizetett illetékből szabad fizetni, saját költségvetésből 
nem!) 

6. A társadalmi segélyben részesülő családok által végzendő helyi érdekeltségű munkálatok tervének 

jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 

7. A súlyosan fogyatékos személyek gondozóinak tavalyi második félévi tevékenységi jelentésének 
jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 

8. A hulladékszolgáltatás kezelési jogának meghatározott időre való átruházása (szemétszolgáltató 

kiválasztása). Mindenki elfogadta. 
9. A Videokamerás megfigyelő rendszer Csíkfalva községben című projekt előtanulmányának és műszaki-

gazdasági mutatóinak jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 

10. A Videokamerás megfigyelő rendszer Csíkfalva községben című projekt megvalósításának és a nem 

támogatott költségek felvállalásának jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 
11. A község területén levő mezőgazdaság utak használatáról szóló szabályok jóváhagyása. A döntést egy 

következő ülésre halasztották, addig kikérik a rendőrség jóváhagyását is. 

12. Csíkfalva község 2018. évi költségvetésének jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 
13. A csíkfalvi, vadadi, búzaházi iskolák bővítése és felújítása című projekt gazadasági-műszaki mutatóinak és a 

nem támogatott költségek felvállalásának jóváhagyása. Mindenki elfogadta. 

14. Különfélék: 

 A polgármester a tanácsosok véleményét kéri egy egyesülethez való csatlakozásról, amely bérbe venné a 
minisztériumtól a keskeny nyomtávú vasútvonalat és pályázati forrásokból kerékpárutat hozna létre rajta. A 

tanácsosok egyetértenek. 

 A szentmártoni lakosság a Szilomár utca lekövezését kéri. A tanácsosok egyetértenek, de csak a csatornázási 

munkálatok befejezése és a költségvetés kiegészítése után lesz döntés róla. 

 Bán Delinke kéri a szemétilletéke eltörlését, mivel nem lakik a faluban huzamosabb ideje. Jóváhagyva. 

 Beke Kinga Szende bérbe venné a Jobbágyfalva 101. szám alattti szolgálati épületet. Jóváhagyva. 

 Sándor Szilárd anyagi támogatást kér egy kötet kiadására. A tanácsosok egyetértenek azzal, hogy meg kell 

keresni a támogatás módját. 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ülések jegyzőkönyvei és a határozatok megtalálhatók a község honlapján is az 

ms.ovelo.ro/csikfalva/helyi-tanacs oldalon is. 
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Szabályokhoz kötik a legeltetést 
 

Tekintettel arra, hogy minden falugyűlésen táma volt az állatoknak a mezőn való legeltetése, néhány 

mondatban összefoglalnánk a község területére érvényes legeltetési szabályzatot. 

1. A legeltetés megszervezése: A község területén való legeltetést egy községi bizottság felügyeli, 

ennek tagja az alpolgármester, az állatorvos, Fábián Attila mérnök és a községi rendőrfőnök. December 6. 

és ápr. 24. között a legeltetés csak a saját vagy bérelt területen engedélyezett. Tilos a legeltetés a 

megművelt területeken. Legeltetni csak a területtulajdonos és a bérlő között kötött legeltetési szerződés 

megkötése esetén lehet, és csak az ebben megjelölt területen megengedett. Legeltetni csak a helyi 

bizottság által kibocsátott legeltetési engedély felmutatásával megengedett. Az engedélyt minden év 

márc. 31. előtt kérvényezni kell a bizottságtól. 

2. Az állattulajdonosok, pásztorok kötelességei: az állatokat be kell jegyeztetni és be kell 

vizsgáltatni az állatorvosnál; az állatlétszámot be kell jelenteni a gazdasági nyilvántartóba; legeltetési 

engedélyt kell kérvényezni, és csak az ebben megjelölt helyen szabad legeltetni; az állatokat nem szabad 

felügyelet nélkül hagyni, éjszaka karámba kell zárni; 48 órán belül köteles kifizetni a büntetést, ha az 

állatát a legeltetési területen kívül találták; ha az állatát mások tulajdonában levő területen találják, 

beterelési díjat kell fizetnie és meg kell térítenie az állatok által okozott károkat; köteles a területek 

tulajdonosaival legeltetési szerződést kötni; köteles a használt területet gondozni (takarítani, a 

hangyabolyokat elegyengetni, a köveket összegyűjteni, a kosarakat forgatni), vigyázni a kutyákra, hogy 

azok koloncot viseljenek. Ha az állatok karámban vannak, a kutyákat meg kell kötni. Egy nyáj mellett 

legtöbb három kutya tartható! 

3. A helyi tanács kötelességei: 10 napon belül kibocsátani a legeltetési engedélyt; ellenőrzéseket 

végezhet, hogy megállapítsa hogy az állatok felügyelet alatt vannak-e vagy a bejelentettnél nagyobb 

számban vannak. Ha ilyeneket talál, joga van a beterelési díj felére. Az állatonkénti beterelési díj 30-200 

lej között változik. Emellett a gazdának eltartási díjat is kell fizetnie arra az időszakra, amíg ki nem 

váltja az állatát, ez állatonként napi 10-50 lej között változik. Ha az értesítéstől számított 48 órán belül a 

gazda nem jelentkezik az állata kiváltására, a károk, a beterelési és eltartási díjak kifizetésére, akkor a 

bizottság eladhatja az állatot egy vágóhídnak, az értékéből pedig fedezi ezeket a díjakat és az okozott kárt. 

4. Büntetések: Bűncselekménynek minősül a magvetések megkárosítása, ez 2 hónaptól 2 évig 

terjedő börtönbüntetést von maga után. Szabálysértésnek minősülnek a következők: engedély nélküli 

legeltetés, az engedélyezett terület elhagyása, legeltetés olyan területen, ahonnan még nem takarították be 

a termést, a legeltetési időszak be nem tartása, az állatok felügyelet nélkül való legeltetése, éjszakai 

legeltetés, községen kívüli állatok befogadása a nyájba, idegen nyájaknak a községen való átvonulása, az 

állatok bejegyzésének és bejelentésének elmulasztása, az engedélyezettnél nagyobb számú állat 

legeltetése, a mezőgazdasági területek megközelítése 200 méteren belül, járművel való közlekedés a 

legelőn (kivéve a szekér, traktor), a legelők felégetése, a kutyákra vonatkozó kötelességek elmulasztása. A 

szabálysértések esetén a magánszemélyek 1.000-10.000 lej, a jogi személyek 4.000-15.000 lej között 

büntethetők. 

Arra kérjük a gazdákat, hogy ha a juhnyájak vagy szarvasmarhacsordák miatt kárt szenvednek, 

azonnal jelentsék azt, hogy a 2017. évi 6. számú határozattal elfogadott legeltetési szabályzat értelmében 

rendezni tudják a kártérítést. A teljes szabályzat 5 lejért (fénymásolási ár) beszerezhető a községházán. 

 

Elkezdték a munkálatokat a kultúrotthonoknál 
 

A kivitelezési munkálatok jogát elnyert cég dolgozni kezdett a felújítandó 

kultúrotthonoknál. Első lépésben a tetőzetet bontották el az elmúlt napokban 
Vadadban és Búzaházán, az önkormányzat munkatársai a használható cserepet, 

faanyagot elszállítják és elraktározzák, mielőtt azokat túlságosan is 

megdézsmálnák a „szarkák”. A búzaházi és szentmártoni kultúrotthonnál kutat 

is ásatott a napokban az önkormányzat. 
 

  

Polgármesteri HÍRLEVÉL 
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