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A tavalyi év sem telt el tétlenül, a lehetőségeket kihasználva a tavaly is dolgoztunk, és amint 

látni fogják az alábbiakban, eredményeket is értünk el. Sok munkát és tervet tudtunk elindítani, 

bár ezeknek egyik része még nem látható, nem kézzel fogható, de ha elkészülnek és pályázati úton 

sikerül finanszírozást is nyerni rá, akkor 2-3 éven belül láthatóvá és kézzel foghatóvá válnak. Azon 

dolgozunk, hogy minden lehetőséget kihasználjunk, figyelembe véve úgy a hazai programokat, 

mint az EU-s lehetőségeket és a helyi adottságokat. 

 

Utcák telekelése: Tekintettel arra, hogy a CNI-s pályázatok kiírásánál az aszfaltozási projekt 

feltételeinél kérték az utcák telekkönyvét is, tavalyelőtt elkezdtük és tavaly befejeztük ezt a 

folyamatot, a község minden mellékutcáját (59 utca) és három községi utat (Vadad, Búzaháza és 

a Lovasfogadó felé) telekeltettük. 

Közvilágítás korszerűsítése: Tavalyelőtt nyáron letettünk egy pályázatot a Környezetvédelmi 

Alaphoz, ennek támogatásával valósult meg a beruházás tavaly ősszel. Minden villanyoszlopra 

LED-es technológiával készült világítótestet szereltünk fel, s mivel energiatakarékos égőkről van 

szó, az előzőhöz képest 70 % megtakarítással működik a rendszer. A beruházás értéke több mint 

563 ezer lej, ebből 491.461 lej pályázati forrás és 72 ezer lej önrész. 

Kártyás adófizetés: Tekintettel arra, hogy a törvény kéri a kártyás fizetési lehetőség 

megteremtését az önkormányzatoknál is, és mi is szerettük volna biztosítani ezt a lehetőséget, 

megtettük a hivatalos lépéseket, vásároltunk ehhez szükséges eszközöket. Egy éves utánajárás 

után, és kihasználva a ghiseul.ro online fizetési felület lehetőségeit, sikerült elindítani a rendszert. 

A ghiseul.ro előnye az, hogy mindenki, aki regisztrál ezen az oldalon, tételesen látni fogja, hogy 

milyen adónemei vannak és milyen értékben, azonkívül ezeket ki is tudja fizetni online úton ezen 

a felületen, így nem kell befáradjon a polgármesteri hivatalba, sorba álljon, időt töltsön a 

készpénzes kifizetéssel. 

Ismételten felhívjuk a lakossság figyelmét, hogy aki március 30-ig egy teljes összegben kifizeti 

az évi adókat és illetékeket, az 10% kedvezményben részesül az épület, terület és autó utáni adóból. 

Új közbeszerzési eljárások: Mivel két évnyi hercehurca és hitegetés után sem voltak 

hajlandóak dolgozni a munkálatokat elnyerő cégek, kénytelenek voltunk szerződést bontani és új 

közbeszerzési eljárást indítani  a jobbágyfalvi iskola és a három kultúrotthon (Szentmárton, 

Búzaháza, Vadad) esetében. Jobbágyfalván az ősszel kezdte el a munkát az új vállalkozó, nagyon 

jól halad, reményeink szerint a tavasszal be is fejezi a beruházást. A három kultúrotthon esetében 

fél év alatt kell befejezze a munkálatot az új kivitelező. Hasonló helyzet állt fenn a vadadi iskola 

esetében is, de ott végül nem került sor szerződésbontásra, mert tavaly óta ismét dolgozik a cég. 

A csíkfalvi és búzaházi iskolák felújításával lassabban haladnak, de reményeink szerint az év 

közepéig be is fejezik azokat. 

Halottasházak bővítése: Az önkormányzat munkacsoportja tavaly befejezte a munkálatokat 

a vadadi és szentmártoni halottasházaknál. Szentmártonban befejeztük az épület kibővítését és a 

régi épület felújítását (csempézés, villamossági szerelések, falak glettolása, mennyezet lefestése), 



Vadadban szintén elvégezték a terasz bővítését és a régi épületrész feljavítását (tetőzetjavítás, 

villanyszerelés, külső-belső vakolás, meszelés és festés, padló- és járdaépítés). 

Csatornarendszer bővítése: Tavaly sikerült kibővíteni a csatornarendszert három olyan kis 

utcában, amelyek nem voltak részesei a nagy beruházási projektnek (Jobbágyfalván a Zsákutca és 

a Nagy-köz, Csíkfalván a Malomárok utca), így 15 bekötési aknát is elhelyeztünk és öt 

közintézményt is rácsatoltunk a rendszerre. A három faluban kiépült csatornarendszert a tavaly 

beindítottuk, ezért az arra való rácsatlakozás és a csatornázási illeték fizetése törvényes kötelessége 

mindenkinek. Amint a rendszer működési paramétereit beállítják, a törvény értelmében a 

működtetést átveszi az Aquaserv regionális szolgáltató, aki majd mindenkivel egyéni szolgáltatói 

szerződést köt. 

Az önkéntes tűzoltóság hivatalosítása: A törvény előírja, hogy az önkéntes tűzoltóságok csak 

úgy működhetnek, ha hivatalosan is megalakítják azt, és a polgármesteri hivatal alkalmaz egy 

tűzoltó parancsnokot. Ezért a tavaly eljártuk a hivatalosítási procedúrát és alkalmaztunk tűzoltó 

parancsnokot. Emellett támogattuk a tűzoltó alakulatot az elmúlt évben is üzemanyaggal (3.106,30 

lej) és apró felszerelési tárgyakkal (714,48 lej), továbbá biztosítottuk számukra az áramforrást, a 

téli időszakban a fűtést, biztosítást kötöttünk az autóra és a tűzoltók testi épségére (9.360,80 lej), 

és munkatársaink munkálatokat végeztek az épületen is. 

Munkacsoport működtetése: Jó ötletnek bizonyult, hogy az elmúlt évben úgy létszámban, 

mint felszerelés, géppark tekintetében bővítettük a munkacsoportot, így munkájuk révén tavaly is 

sikerült rendben tartani a közterületeket, középületeket, ravatalozókat fejleszteni, építettünk bejáró 

hidakat, átereszeket, utakat javítottunk, kitisztítottuk a pumpaházakat, glettoltunk a tűzoltó 

garázsban, a tél folyamán havat takarítottunk, sós homokot szórtunk az utakra, jelenleg 

buszmegállókat építünk a falvakba, illemhelyeket készítünk a vadadi és búzaházi ravatalozókhoz. 

Kataszteri munkálatok: Bár nagyon lassan dolgozik a két topográfus cég, amelyekkel 

szerződésünk van, de haladnak a munkálatokkal, a község külterületének 30%-ra van szerződés 

kötve a szisztematikus felmérésekre és telekelésekre. Idén további szerződéseket szeretnénk kötni 

kül- és belterületek tisztázására és telekelésére. 

Tulajdonjogok tisztázása: Sikerült tavaly tisztázni Csíkfalván és Szentmártonban a földek 

tulajdonjogi helyzetét, idén szeretnénk Búzaházát is befejezni. Jobbágyfalván és Vadadban már 

tavalyelőtt befejeztük ezt a munkát, ott már folynak a felmérések. 

Üzemtervek: A tavaly elkészült a tíz évente megújítandó erdészeti üzemterv a községi és 

egyházi erdőkre, továbbá elkészült a gyepgazdálkodási üzemterv (legeltetési terv) is. Ez utóbbira 

azért van szükség, mert a területalapú támogatások igénylésekor az APIA ezt is figyelembe veszi, 

de ennek hiányában a gazdák elesnének bizonyos támogatásoktól. 

Mezőgazdasági összeírás: A tavalyi év egyik fontos pontja volt az ugyancsak tízévente 

készítendő, de a tavalyelőtt a járvány miatt elhalasztott mezőgazdasági összeírás. Ezt a kihívást is 

sikeresen vettük, hétszáz gazdaság adatai kerültek be a községből az országos adatbázisba. 

Adóhátrálékok felhajtása: A község lakosai és jogi személyei mintegy egymillió lejes 

adótartozást és büntetést halmoztak fel, amelyből 250 ezer lejt sikerült behajtani a tavaly, a 

hátrálékosokat pedig ismételten felszólítjuk a tartozások befizetésére, hogy elkerüljük a 

kellemetlen helyzeteket. Ugyanis tavaly mindenki megkapta a tartozásokról szóló tájékoztatást és 

felszólítást, aki nem fizetetett, azoknál a jövedelmek és banki letétek lellenőrzése után fizetés-, 

nyugdíj- és számlaletiltások, másoknál anyagi és tárgyi javak lefoglalása következik törvényszéki 

határozattal. Ha valakinek nincs jövedeleme, öt évig követjük a helyzetét, hogy behajtsuk az adót, 

a büntetéseket pedig a törvényszék közhasznú munkává is átalakíthatja. 

Gazdasági felmérés: a pénzügyi törvény kötelez a község időszakonkénti gazdasági 

felmérésére, ezt a tavalyi év első felében elvégeztük, a község minden háztartásában felmértük a 

telkeket, épületeket. Ennek nyomán most már tiszta képünk van arról, hogy kinek mekkora 

belsősége van, milyen törvényes vagy törvénytelen építkezések zajlottak, így idéntől konkrétabban 

és igazságosan tudjuk megállapítani az adóbeterhelést, és ellenőrizni az illegális építkezéseket. 

Ezúton is kérünk mindenkit, adóját, büntetését időben fizesse ki, illetve rendezze az illegális 



építkezések helyzetét, mert erre a kérdésre hamarosan visszatérünk, s aki nem rendezte azt az 

elmúlt hónapokban kapott felszólítás óta, arra kénytelenek leszünk a törvény értelmében újabb 

büntetést kiróni. 

Tej-kifli program: Tavalytól a község átvette a megyei tanácstól az iskolai tízórai (alma, kifli, 

tej) biztosításának felelősségét, azaz mi írtuk ki a közbeszerzést a beszállítók kiválasztására és 

felügyeljük a lebonyolítását. A tejterméket a szeredai Agrotranscom-Ex, a pékárut a gálfalvi Tóth 

Pék, az almát a bátosi Agromat szállítja a megállapított feltételek között. Ennek előnyei: a 

gyerekek naponta kapnak friss termékeket, ezek ízletesek, egészségesek az elmúlt évek sokszor 

használhatatlan termékeihez képest, és idevaló cégek szállítják napi rendszerességgel vagy hetente 

több alkalommal. 

Köztájékoztatás: Továbbra is fontosnak tartjuk több csatornán át tájékoztatni a lakosságot a 

községben történtekről, az önkormányzat munkájáról, illetve információkat szerezni a lakosság 

irányából. Bár a járvány miatt az utcalátogatásokat nem tartottuk meg, de működtettük a 

hírújságot, a községi facebook-oldalt és az internetes oldalt. 

Kultúra, sport, közösség: A járvány miatt a kulturális és közösségi események is szüneteltek, 

de március 15-iki ünnepségeinket megtartottuk. Beindult a népi hangszeroktatás, s bár két éve 

szinte nem működik a férfikórus, a tavaly év végén annak is volt két fellépése, és reméljük, hogy 

a járványhelyzet hamarosan lehetővé teszi a további működését. Új személyeket is várunk a 

kórusba és a hangszerokatásra, és arra buzdítjuk a fiatalokat, felnőtteket, aki szereti, vegyen részt 

ezekben a tevékenységekben, így közel kerülve a zene világához, és ezúton is részt vehetnek a 

község kulturális életében és megőrizhetik kulturális hagyományainkat. A sport területén a foci a 

tavaly is szünetelt, de voltak szektorlabda (gombfoci) rendezvények, elindult a kosárlabda oktatása 

a gyerekeknek, a felnőttek számára sikerült szerezni egy teqball-asztalt is kölcsön, hogy az 

érdeklődők megismerjék ezt az új labdasportot is. 

 

Projektek előkészítése, tervezés 

 

Leadott terveink 

Bölcsőde építésére pályázunk Hodos községgel közösen, a negyven férőhelyes épületnek 

szükséges területet a csíkfalvi sportbáis mellett biztosítjuk. Ezáltal vonzóbbá szeretnénk tenni a 

községet a kisgyerekes családok számára, amelyeknek megoldanánk a gyerekfelügyelet kérdését, 

amíg a szülők dolgozni járnak. Szeredában nagy az igény a nemrég épült bölcsőde iránt, azonnal 

beteltek a helyek, ott már nem jutnak lehetőséghez a szomszédos kisközségek családjai. 

A csíkfalvi kultúrotthon építésére felújítottuk és ismét eljuttattuk terveinket, pályázatunkat 

Bukarestbe, várjuk az elbírálást. 

Az orvosi rendelő felújítására tavalyelőtt igényeltünk állami támogatást, tavaly benyújtottuk 

a terveket is, tavaszra várjuk az elbírálást. 

Az iskolák digitális fejlesztésére már tavalyelőtt ősszel tettünk le pályázatot, várjuk az 

eredményhirdetést. 

A LEADER programra két kérést is tettünk le a tavaly a kistérséghez: népi hangszerek és 

népviselet vásárlására, továbbá a közterületgazdálkodási közszolgáltatás gépparkját bővítenénk 

egy-egy homokszóróval, földgyaluval, áramfejlesztővel, kézi és motoros kaszagépekkel. 

Az Anghel Saligny országos fejlesztési program keretében háromféle munkálatra van 

lehetőség pályázni: 1) víz- és szennyvízcsatorna, 2) gázvezetés, 3) utcák aszfaltozása, hídépítés. 

Sajnos a községünk ennél a kiírásnál hátrányba került, mivel a lakossága kevesebb kétezernél, így 

nem tudtuk leadni a Vadad és Búzaháza víz- és szennyvízellátására elkészített projektünket, de jó 

hír, hogy az idén lesz még erre lehetőség a környezetvédelmi minisztériumnál. Várjuk a pályázati 

kiírást a gázvezetésre, és ha ott nem lesz feltétel a kétezer lakos, akkor benyújtjuk a Búzaházára 

kidolgozott tervünket. Az utcák aszfaltozásánál is hátrányban vagyunk, mert feltétel volt, hogy az 

aszfaltozásra kerülő utcákban legyen elhelyezve a víz- és csatornavezeték, ezért itt nem tudtunk 

pályázni, de kiválasztottunk néhány utcát (jobbágyfalvi Téglagyár és Temető utca, csíkfalvi 



Állomás utca, vadadi Temető utca, Lovasfogadó útja), ahol a jövőben sem lesz szükség a vezetékes 

rendszerekre. Így ezek aszfaltozására és Jobbágyfalván a Nagypatakon levő híd újjáépítésére 

igényeltünk pályázati támogatást. 

Folyamatban levő terv: a területrendezési terv és szabályzat (PUG, RLU) elkészítése 

folyamatban van, ezután következik a jóváhagyási szakasz, és reméljük, hogy az év végéig be is 

fejeződik. Ezt tízévenete kell megújítani. 

Tervezés alatt álló, leadásra várvó terveink: a sportbázis befejezése, a Polgármesteri Hivatal 

épületének tetőtéri bővítése, tűzoltógarázs épületének befejezése, bicikliút építése Szentmárton-

Szereda között.  

Elkezdett feladatok: a közvagyoni lista véglegesítése, PUZ készítése a bölcsőde számára, 

utcalátogatások folytatása, utcalátogatásokon felmerült problémák megoldása (mint sáncásás a 

csíkfalvi Mihály-köz végében, sáncásás Búzaházán a vasút mellett, hídszélesítés a jobbágyfalvi 

Téglagyár utcánál, vízmedence lefedése Vadadban), a búzaházi ravatalozó befejezése. 

 

 

Polgármester, 

Balogh István 

 
 


