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Gyergyócsomafalva helyi önkormányzatának tájékoztató kiadánya - VIII. évfolyam – 2. (38.) szám - 2012. március

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET

Kegyelemteljes Húsvéti Ünnepet kíván minden csomafalvi lakosnak és
a községbe látogató vendégnek Gyergyócsomafalva Önkormányzata
nevében Márton László Szilárd polgármester és Jánosi Borsos Attila
alpolgármester!

HELYI TANÁCS MÁRCIUSI HATÁROZATAI

11-es számú határozattal a Helyi Tanács elfogadta a község 2011-es év költségvetésének megvalósítását.
12-es számú határozattal a Helyi Tanács a 2012-es évre vonatkozó közbeszerzési listát fogadta el.
13-as számú határozattal „A turisztikai marketing fejlesztése Csomafalván” című pályázat előlegéhez
szükséges garancia levél értékének módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács.
14-es számú határozattal „A turisztikai marketing fejlesztése Csomafalván” című pályázat közbeszerzések
utáni újraszámolt költségvetését hagyta jóvá a Helyi Tanács.
HÚSVÉTI - TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

Tisztelt falustársak, csomafalvi lakosok!
2012. április 2. és április 5. között Húsvéti-Tavaszi Nagytakarításra hívjuk Önöket. Célunk, hogy a község az
első tavaszi napokat és a közelgő ünnepet tisztán fogadja. Ezt közös erővel, társadalmi összefogással valósítsuk
meg településünkért!
Mindenki aki a programhoz csatlakozik, lakóhelye szükebb-tágabb környezetét kérjük, takarítsa ki. A
határkerülési útvonal megtisztításakor, szemetes zsákokat és gumikesztyűket a Helyi Önkormányzat biztosít.
Program:
Április 2. (Hétfő) – Közterületek rendbetétele, útmenti fák lemeszelése, útmenti kukák kiürítése.
Április 3. (Kedd), 16 óra – Szemétgyűjtés az utak mentén, a határkerülési útvonal és a Feredő környékének
megtisztítása. Megkérjük amennyiben ideje engedi, csatlakozzon az akcióhoz, hogy Húsvét
alkalmával tiszta környezetben tudjunk ünnepelni. Találkozási pont és elosztás: Polgármesteri
Hivatalnál.
Április 4. (Szerda) – Lomtalanítás: kérjük a feleslegessé vált tárgyaikat a kapuk elé kitenni
(kivételt képeznek az elektromos hulladékok és faágak). A hulladékot a Polgármesteri Hivatal
fogja elszállítani.
Április 5. (Csütörtök) – Porták előtti sepregetés jógazda módra. Felkérjük azon lakosokat,
akik aszfaltozott út mentén laknak, hogy a téli időszakban felgyülemlett csúszásgátlót felseperni
szíveskedjenek!
Amennyiben javaslatot szeretne letenni, hogy a község milyen területein, zónáiban van szükség takarításra, ajánlatát
megteheti a csomafalva@csomafalva.info email címen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Osztályán.
VIRÁGVASÁRNAPI VÁSÁR

2012. április 1-én, 9 órától hagyományosan megrendezett Virágvasárnapi Vásárra kerül sor, a Művelődési
Otthon előterében. A vásáron megtalálhatóak lesznek húsvéti díszek, hímes tojások, kürtős kalács, textilek,
ékszerek. A vásár keretében 13 órától kerül kiértékelésre a Húsvéti dekorációs pályázat is.
Szeretettel várunk miden falustársat!
FÖLD ÓRÁJA CSOMAFALVÁN

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Föld Órája alkalmával megrendezett gyertyás figyelemfelkeltő
rendezvényünkre, amelyet a központi téren rendezünk meg, 2012. március 31-én, 20 óra 30 perckor.
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FŐBB MEZŐGAZDASÁGI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK 2O12-BEN

TÁMOGATÁS

FORRÁSA

ÉRTÉKE

Tehéntej termelők
támogatása
Ökogazdálkodásra
támogatás:
növénytermesztés és
állattenyésztés
Prémium
tehéntenyésztőknek

FEGA (UE)

250 euróig/fő

FEGA (UE)

500-5800
euro/gazdaság

Az igénylések
letételének
határideje
2012.08.31.
2012.08.31.

Nemzeti alap

lej/fő

A Mezőgazdasági
Minisztérium
ezután szabja meg
A Mezőgazdasági
Minisztérium
ezután szabja meg

Prémium juh/kecske
tenyésztőknek

Nemzeti alap

lej/fő

Támogatás a disznók
jóltartására

Nemzeti alap

lej/UVM

Első kérések:
2011.10.01-15.
Negyedévi
kérések:
2012.01.16.-02.14.
2012.07.16.-08.14.
2012.10.16.-11.14.

Támogatás
szárnyasok
jóltartására

Nemzeti alap

lej/UVM

Motorina támogatás

Nemzeti alap

1,2855
lej/liter

Első kérések:
2011.10.01-15.
Negyedévi
kérések:
2012.01.16.-02.14.
2012.07.16.-08.14.
2012.10.16.-11.14.
Első kérések:
2011.12.01.- 31.
Negyedévi
kérések:
2012.04.01.-30.
2012.07.01.-31.
2012.10.01.-31.
2013.01.01.-31.

Támogatás a
mezőgazdasági
termések biztosítására

Nemzeti alap

50 % vagy
70% a
megkötött
biztosításból

Feltételek
2-15 fő tehén esetében, a 755/2010es Kormányhatározat szabályozza
A 759/2010-es Kormányhatározat
szabályozza
A 165/2010-es Mezőgazdasági
Miniszteri Rendelet szabályozza
Minimum 5o fő juh vagy 25 fő
kecske, amelyek egy éven felüli
nőstények kell legyenek. A 98/2010es Mezőgazdasági Miniszteri
Rendelet szabályozza.
Tágasabb, mikroklimával
rendelkező helység biztosítása, ami
természetes fényt kap a nap 9
órájában vagy mesterséges fényt
kap a nap 11 órájában.
Jó minőségű táplálék biztosítása.

Tágasabb, mikroklimával
rendelkező helység biztosítása, ami
természetes fényt kap a nap 9
órájában vagy mesterséges fényt
kap a nap 11 órájában.
Jó minőségű táplálék biztosítása.
Farmok kaphatják, amelyek
nincsnek csődeljárás alatt,
szerepelnek az APIA
nyilvántartásában, szerepelnek a
RNE nyilvántartásában
állattenyésztéssel, minimum 1 ha
mezőgazdasági területet művelnek
meg, amelyből a parcellák
minimum 0,30 ha nagyságúak és
öntöző berendezéssel rendelkeznek.
Állattenyésztésben :
2012.01.31-ig, azoknak a
biztosításoknak, amelyeket a 2011es év második felében köttek meg,
2012.07.31-ig, azoknak a
biztosításoknak, amelyeket a 2012es év első felében kötnek meg.
Növénytermesztésben:
2012.05.31-ig,azoknak a
biztosításoknak, amelyeket a 2011es őszivetésekre kötöttek,
2012.10.31-ig azoknak a
biztosításoknak, amelyeket a 2012es év tavaszi vetéseire kötnek meg.
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Támogatás
fajtisztításra és a
fajok eredetének
követésére

Nemzeti
alap

Támogatás állati
tetemek
összegyűjtésére

Nemzeti
alap

8-80 lej/fő

213
lej/tonna

Első kérések:
2012.12.01.-15.
Havi kérések:
minden hónap első
10 munkanapján
április 15.
július 15.
október 15.
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Társulások kaphatják. Összetett
feltételek vannak, amiket a 207/2011es Kormányhatározat ír elő.

920/2010-es Kormányhatározat
szabályozza.

Rövidítések: FEGA – Fondul European de Garantare Agricola.
UVM – unitate vita mare (számos állat)

Tudni kell azt, hogy a támogatásokat úgynevezett farmok igényelhetik, amelyek jogi személyként működnek,
mint: engedélyezett magánszemélyek (PFA), vagy magánvállalkozók (II), vagy családi vállalkozások (IF) vagy
KFT-k (SRL).
Ezek a farmok be kell legyenek jegyezve a Mezőgazdasági Regiszterbe és a Farm Regiszterbe. Emellett az
ökofarmok be kell legyenek jegyezve még a Mezőgazdasági Minisztériumnál is.
Ugyanakkor a feltételek közé tartozik az is, hogy a támogatásokat és prémiumokat igénylő farmok tagjai
legyenek valamilyen mezőgazdasági társulásnak. Mivel községünkben egyre többen foglalkoznak
mezőgazdasággal és egyre többen igényelnek támogatásokat, hasznosnak tartanám egy mezőgazdasági társulás
megalakulását.
Mivel csak vázlatosan tudtam írni a támogatásokról, ezért bővebb
felvilágosításokért Farkas Etelka kolleganőmhöz kell fordulni, vagy
hétfőnként 15,00 – 17,00 óra között részt lehet venni a CDC Consulting
mezőgazdasági tanácsadásán a Polgármesteri Hivatal gyűléstermében.
Balogh Zita, községi jegyző
TÁMOGATÁSOK

A Vidékfejlesztési intézkedések keretében
2012-es évi kampány
A már megszokott területalapú támogatásokkal együtt lehet kérni az alábbi támogatásokat:
Intézkedés
211 – es
214 –es
Agro-környezetes
kifizetések

Csomag
Kedvezőtlen adottságú hegyvidéki területek után járó
támogatás
P.1 – Magas természeti értékű gyepterületek fenntartása
P.2 – Hagyományos gazdálkodás támogatása
P.3 – Szárnyasoknak hasznos gyepterületek támogatása
3.1. Crex crex (haris)
3.2. Lanius minor és Falco vespertinus
(kis őrgébics és kék vércse)
P.4 – Zöld kultúrák támogatása
P.5 – 5.1. Szántókon termesztett mezőgazdasági kultúrák
támogatása (beleértve a takarmány növényeket is)
5.2. Zöldségek termesztésének támogatása (beleértve a
gombát és a pityókát is)
5.3. Gyümölcsösök
5.4. Szőlősök
5.5. Gyógynövények termesztése
P.6 – Pillangóknak hasznos gyepterületek támogatása
P.7 – Vörösnyakú lúdak táplálására hasznos szántó
területek támogatása

Érték
(euro-ha)
107
124
58
209
101
130
162
335
393
393
270
240
171

A támogatásokkal kapcsolatos bővebb információkat Farkas Etelka mezőgazdasági referenstől kaphatnak az
érdeklődők.
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Anyakönyvi adatok
Születtek:
Madarász Patrik, 342 szám
Ambrus Boglárka, 1570 szám
Tamás Szóra Nikolett, 1107 szám
Elhunytak:
Ambrus András 1246 szám, Csiki László 473 szám
Csata Viktória 1416 szám, Elekes Ágaston 820
szám, András Rozália 331 szám, Jánosi Borsos
Terézia 339 szám, Pál Julianna 599 szám, Csata
Vilma 1440 szám, Orbán Mária 887 szám, Csata
Veronika 37 szám, Antal Dénes 1327 szám, Fülöp
Margit 329 szám, Szász Ferenc 1601 szám
délután csak a nőké...” nőnapi
rendezvénysorozatra került sor, március 6.-7.
délután. A rendezvény célja volt minőségi
kikapcsolódást biztosítani a községben élő
hölgyek számára. A két délutános programok alatt
manikűrösök, fodrász, varrónők és divattervezők,
életmódtanácsadó és pszichológusok álltak ingyen
a nők rendelkezésére.
Ahhoz, hogy a nők is megmutathassák sikereiket,
a Fenyőalja Turisztikai és Hagyományörző
Egyesület tagjai, hagyományos termékeiket is
bemutatták. A gyerekek számára a programok
alatt játszósarok biztosította a szórakozást!

MUNKAHELYI TANÁCSADÁS
A bejegyzett munkanélüliek számára tervezünk munakhelyi
tanácsadást, de a helyek száma korlátozott, így előnyben
van az, aki mihamarabb leteszi az aktáit a Polgármesteri
Hivatal Fejlesztési Osztályán.
Szükséges dokumentumok:
- személyazonossági másolat
- utolsó, befejezett oktatási intézmény által kiadott diploma
vagy igazolás
- munkanélküliséget igazoló igazolás ( somer könyvecske)
A résztvevők 50 lejes ösztöndíjat kapnak.
Köllő Orsolya, fejlesztési referens

„Két

Képes beszámoló Nemzeti Ünnepünkről

Köllő Orsolya, fejlesztési referens

GYERGYÓCSOMAFALVI KÖZLÖNY
Kiadja: a POLGÁRMESTERI HIVATAL, 537050 Ciumani / Gyergyócsomafalva, Borsos Miklós tér 208, Hargita megye
Felelős kiadó: MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD polgármester (tel: 0733-068182; e-mail: martonlszilard@yahoo.com)
Szerkesztő-munkatársak: BALOGH ZITA községi jegyző (tel: 0733-068185), JÁNOSI-BORSOS ATTILA alpolgármester
(tel: 0733-068183), KÖLLŐ ORSOLYA vidékfejlesztési referens (tel: 0733-068190), ERŐS GABRIELLA
könyvtáros(eros.gabriella@yahoo.com), KÖLLŐ HUNOR közbeszerzési referens (tel: 0733-068191)
Telefon: 0266-351006; E-mail: consiliul_ciumani@yahoo.com vagy csomafalvi_polgmhiv@yahoo.com

