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Tejcsarnok Esztelneken
Az esztelneki Szarvasmarhatartók Egyesülete és a he-
lyi Önkormányzat közel egy éve fáradozik azon, hogy 
a községben tejbegyűjtőt hozzanak létre. 
„Abból a meggyőződésből indultunk ki, hogy csak 
úgy lehet megtartani és felemelni egy közösséget, ha 
annak tagjai tisztességes munka mentén tisztességes 
életet tudnak élni szülőföldjükön. Munka hiányában 
az emberek – különösen a fiatalok – elvándorolnak, 
máshol keresnek megélhetést,és ezzel meg is történik 
az első lépés egy közösség süllyedéséhez, felszámolá-
sához vezető úton.  

Meggyőződésünk, hogy egy olyan jellegű régió ese-
tében, mint amilyen Székelyföld, s ezen belül Esz-
telnek, létfontosságú kérdés az erdőgazdálkodás, a 
mezőgazdaság, az állattartás kérdéseivel foglalkoz-
ni. A táji erőforrásokhoz – a termőföldhöz, a víz- és 
erdővagyonhoz való kötődésnek a helyi társadalom 
szempontjából egyik legfontosabb hozadéka az iden-
titás megőrzése és a helyben maradás. Ha a gazdasági 
erőforrásként is használható természeti kincseket nem 
használjuk ki, ha azok idegenek kezébe, kezelésébe 
kerülnek, mi, székely emberek elveszítjük megélheté-
sünk évszázados bázisát– mondta Salamon Balázs, a 
község polgármestere a tejcsarnok avató ünnepségén 
elhangzott beszédében.

Csavar Attila, a „Kerekbikk” Szarvasmarhatartók 
Egyesületének elnöke éppen ilyen meggondolásból 
álmodott nagyot, és vágott bele a projekt megvalósí-
tásába. Ami egy évvel ezelőtt még csak álom volt, ma 
már itt van előttünk, kézzelfogható és használható.
„Székelyföld, s ezen belül Esztelnek község adottságai 
mindig is kedveztek a nagyállattartásnak, ezért őseink 
előszeretettel foglalkoztak szarvasmarhatenyésztés-
sel és tejfeldolgozással, amelyek még napjainkban 
is egyik legfőbb haszonvételi lehetőségek lehetnek. 
Reményeink szerint a tejbegyűjtő létesítésével segí-
tünk azoknak, akik a szarvasmarhatartásból próbálnak 
megélni, ugyanakkor sikerült munkahelyeket is léte-
síteni.  A tej begyűjtése hozzásegítheti a családokat a 
minél nagyobb fokú önellátáshoz, ezáltal a megélhetés 
biztosításához. 

A tejcsarnok létrehozásával támogatni szeretnénk köz-
ségünkben a szarvasmarhatartást. Célunk az, hogy be-
mutassuk, mezőgazdasági tevékenységből is meg lehet 
élni Székelyföldön. Azért esett a választás a szarvas-
marhatartásra, mivel egyrészt az esztelneki természeti 
környezet kedvező erre a mezőgazdasági tevékeny-
ségre, másrészt mert ez egy olyan jellegű tevékenység, 
amely kezdetben nem igényel nagy összegű 
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beruházást. Nagyapáink fogalmazták meg, hogy Szé-
kelyföldön évszázadokkal ezelőtt is kemény volt a 
föld és izzasztó a munka, mégis gyarapodni tudott a 
székely nemzetség. Reméljük, hogy most, amikor a 
technológia nagyban megkönnyíti a munkavégzést, 
a tapasztalati tudás átadása pedig jóval egyszerűbben 
megoldható, a mezőgazdaság, s ezen belül a szarvas-
marhatartás is elősegítheti az esztelneki emberek gya-
rapodását” – nyilatkozták a projekt megálmodói.

A tejcsarnokavatót szakmai délután követte, ahol 
Csavar Attila, a Szarvasmarhatartók Egyesületének 
elnöke előadást tartott a minőségi tejről. Az avató ün-
nepséget és szakmai délutánt közös ebéddel zárták a 
szervezők és meghívottaik.

Esztelnekre látogatott a Nyíradonyi Kisli-
get Táncegyüttes

Esztelnek község Nyíradonnyal több mint húsz éves 
kapcsolatot ápol. Ennek  jegyében több ízben a köz-
ség vendége volt a Kisliget Táncegyüttes, amely idén 
júliusban, a vírushelyzet enyhülése után, ismét elláto-
gatott Esztelnekre, és fellépett a kultúrotthonban. Sa-
lamon Balázs polgármester üdvözölte a táncegyüttes 
tagjait hangsúlyozva, hogy a néptánc és a népdalok a 
népi kultúra talán legfontosabb részét képezik, így je-
lentős szerepük van az azonosságtudat megőrzésében 
és továbbépítésében. 

„A színpadon megjelenített viseletekben, táncokban 
és dalokban magunkra ismerünk, erősödik identitástu-
datunk. Az önkormányzat ezért támogatja a Hamuvi-
rág nevű, helyi tánccsoport működését, és különösen 
fontosnak tartja vendég népi együttesek fellépését is a 
művelődési otthonban. Nagyon örülök, hogy a nyíra-
donyi Kisliget Néptáncegyüttes fellépésére sor kerül-
het ma. Tudjuk, hogy az együttes számos helyi és kör-
nyékbeli fesztiválon és rendezvényen szerepelt már, s 
több ízben arany minősítést kapott neves néptánc fóru-
mokon. Ugyanakkor járt már Erdélyben, Felvidéken, 
illetve Nyíradony németországi testvértelepülésén és 
környékén is. Az is külön érték, hogy az együttes tán-
cosai a kárpát-medencei magyar népi hagyományokat 
és táncokat autentikus forrásból sajátítják el.

Köszönjük az együttesnek, hogy ilyen kulturális érté-
keket hozott el községünk lakosai számára. A közön-
ségnek pedig köszönöm az érdeklődést és a jelenlétet” 
– hangzott el az üdvözlőbeszédben.  

Vészhelyzetekre felkészítő képzés

Szeptember 6-a és 10-e között Salamon Balázs pol-
gármester és az ország különböző részeiről származó 
más polgármesterek Kolozsváron vészhelyzetekre fel-
készítő képzésen vettek részt. 
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A rendezvényen hangsúlyozták a helyi önkéntes tűz-
oltócsoport képzésének fontosságát, hogy tűzesetek 
esetén gyorsan és hatékonyan tudjanak fellépni már az 
első percekben. A képzés fontos mozzanata volt az el-
sősegélynyújtás tanulása is, hiszen az vészhelyzet ese-
tén életet menthet. A továbbiakban Esztelneken kerül 
sor a helyi önkéntes tűzoltó alakulat képzésére, ugyan-
akkor felújítjuk az alakulat székhelyét, illetve megfe-
lelő ruhákat, tömlőket és egyéb felszerelést szerzünk 
be.

Önkormányzati hírek

OTP automata a Polgármesteri Hivatalnál  
Április végén a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában 
üzembe helyeztek egy bankautomatát, hogy a lakos-
ság számára könnyebb legyen a pénzfelvétel. A kész-
ruhagyár bezárása óta ugyanis a község lakóinak be 
kellett menniük Kézdivásárhelyre, ha pénzt szerettek 
volna kivenni a bankkártyájukról. 

A bankautomata a Polgármesteri Hivatal munkaprog-
ramjának megfelelően áll a lakosok rendelkezésére: 
hétfőtől csütörtökig 8.00–16.00, pénteken 8.00–14.00 
óra között.

Önkormányzati postaláda

Az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottai a község    
fejlesztése érdekében 
dolgoznak, éppen ezért 
kíváncsiak az emberek 
visszajelzéseire.

Ezért a Hivatal bejárata mellett idén tavasszal egy pos-
taládát helyeztek el, amely azt a célt szolgálja, hogy 

a községlakók belehelyezhessék írott formában észre-
vételeiket, véleményüket. 
A postaládát Zsögön Dávid készítette és Háromszéki 
Réka dekorálta.

Bábszínház

2021. május 7-én az Önkormányzat meghívására az 
esztelneki kultúrotthonba látogatott a sepsiszentgyör-
gyi Cimborák bábszínház, amelynek tagjai  A Fehér 
macskahercegnő című mesejátékot adták elő.

A bábszínház tagjait Bartók Botond köszöntötte, és 
hívta meg őket Esztelnekre más előadásokkal is. Az 
előadás nagy sikernek örvendett nemcsak a gyerekek, 
hanem az őket elkísérő felnőttek körében is. A nézők 
megcsodálhatták fehér macskahercegnő birodalmát, 
amely egy varázskert, ahová úgy juthatunk, hogy  há-
rom macskatalpnyom délre, két macskabajusz távol-
ság nyugatra.  Ott él a kis Macskahercegnő, akit elra-
bol a gonosz Patkány-vasorrú bába. A gyermekek nagy 
örömmel nyugtázták, hogy a darab végén minden jóra 
fordul, furfanggal, ésszel a gonoszt legyőzik, és Pin-
durkandúr elnyeri a Fehér macskahercegnő kezét.

A Háromszék Néptáncegyüttes műsora

Esztelnekre látogatott a sepsiszentgyörgyi Háromszék 
Táncegyüttes június 2-án. Az együttes  a Rézhúron 
című műsorát mutatta be a község lakóinak. Salamon 
Balázs polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, mi-
lyen fontosnak tartja, hogy az előadás tánccal, dallal 
és muzsikával megeleveníti a község lakóinak Erdély 
legszebb tájainak a folklórkincsét.
Az együttes prímásának rézhúrján játszott dallamok 
elvezették a nézőket a népzene, a néptánc és a népdal 
nyelvén Bukovina, Székelyföld, Felső-Marosmente, 
Mezőség, valamint Kalotaszeg vidékeire. Az előadást 
a nagy számú közönség vastapssal jutalmazta.
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Maszkás kalamajka

A vírushelyzet enyhülésének köszönhetően június 
26-án ellátogathattak Esztelnekre a Csíkszentgyörgyi 
Székely Góbék is, akik a Maszkás kalamajka című 
előadásukkal felmelegítették az emberek szívét.

Az előadás humoros hangulatának köszönhetően fel-
oldotta a nézőkben lévő feszültséget, egyfajta görbe 
tükröt mutatva a hétköznapi emberek vírushoz való 
viszonyulásáról.

Mezei utak javítása

2021. május 12-én közmunkával sikerült megjavítani 
és járhatóvá tenni a községben lévő mezei utak nagy 
részét. A közmunka alkalmával a közmunkások vízel-
vezető átereszeket is kialakítottak. 

Az Önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki az 
önkénteseknek a kézi és gépi munkáért!

Magyarnak lenni jó! 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szerve-
zésében 2021 júniusában Esztelnekre és Kurtapatok-
ra látogattak a kézdivásárhelyi Demokrácia Központ 
munkatársai magyar állampolgársági ügyeket intézni, 
közelebb hozva a lehetőséget azok számára, akik ed-

dig nem igényelték a magyar állampolgárságot, vagy 
nehezen tudnak a városba utazni. A magyar állampol-
gárság igényléséhez a folyamodó és a felmenők (szü-
lők, nagyszülők) személyi igazolványára, születési 
bizonyítványára, családi állapotát igazoló iratokra 
(házasságlevél, válási végzés, halotti bizonyítvány) 
van szükség.
A Demokrácia Központ munkatársai felhívták a fi-
gyelmet arra is, hogy a magyar állampolgársággal 
rendelkezőknek be kell jelenteniük, ha nevet vál-
toztatnak (házasságkötés vagy válás miatt), ha gyer-
mekük születik (ez esetben egyszeri alkalommal 64 
125 forintos anyasági támogatást és babacsomagot is 
kapnak), vagy ha elhalálozás történik a családban. A 
lakcím módosulását is közölni kell – ez a kézdivásár-
helyi irodában, a konzuli napon is lehetséges –, e-
nélkül nem lehet részt venni a jövő évi magyarországi 
választásokon. 

Temetőtakarítás a községi temetőkben

Az esztelneki Önkormányzat kezdeményezésével 
június elején takarítást szerveztek a község három 
temetőjében. Az önkéntesek eltávolították a sok fel-
gyűlt szemetet, a vadon nőtt növényeket, és minde-
gyik temetőben szeméttároló konténereket helyeztek 
el, amelyeket fel is tábláztak, hogy melyik tárolóba 
milyen típusú hulladékot kell tárolni.

Az Önkormányzat arra kéri a községlakókat, hogy 
tartsák tisztán a temetőket, tárolják megfelelően a 
szemetet, hogy hozzátartozóink sírjánál méltóképpen 
lehessen emlékezni.  

Közmunka a Csángótelepen

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő csángó-
telepi iskolánál július 8-án közmunkával javításokat 
végeztek. Megjavították a tetőszerkezetet, lekaszálták 
a füvet, belső takarításokat végeztek, megpucolták az 
ablakokat, kertet javítottak, és tűzifát vágtak télire.
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Az önkéntes csapat fáradtságot nem ismerve egy na-
pon át dolgozott az általuk kincsnek tartott épület kö-
rül. 
A helyi Önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki 
az önkénteseknek. 
Az önkéntesek elmondása szerint egy település akkor 
tud fejlődni és jó irányba haladni, ha a vezetők és a 
lakosság jól együtt tud működni. Ugyanakkor a közjó 
érdekében az is fontos, hogy minél többen kivegyék a 
részüket a közös munkából. 

Nyári fellépések a táncegyüttessel

Az esztelneki Hamuvirág és  a csernátoni Pántlikács-
kák néptáncegyüttesek nagy sikerrel szerepeltek a 
kézdivásárhelyi Fortyogófürdőn augusztus 20-a és 
22-e között szervezett EMPTY Fesztiválon. Ugyan-
akkor a helyi táncegyüttes meghívást kapott az au-
gusztus 20-i Szent István búcsúra is, ahol ugyancsak  
színvonalas előadást mutattak be.
A két együttes fesztiválon elkezdett közös munká-
ja egy felejthetetlen edzőtáborral koronázódott meg 
szeptember 7. és 11. között. A tábor ideje alatt Sóvi-
dékre kalandoztak a táncosok, korondi táncokat tanul-
va. 

Területek technikai dokumentációja  

A Polgármesteri Hivatalban augusztus 25-től kezdő-

dően 60 napon át megtekinthető az Esztelnek köz-
ség területén lévő 22-es, 23-as, 25-ös, 26-os, 27-es, 
36-os és 37-es szektorban felmért területek technikai 
dokumentációja. A dokumentáció esetleges javításá-
ra vonatkozó kérelmet az Országos Kataszteri és In-
gatlan Reklámügynökség honlapján, illetve a Megyei 
Kataszteri és Ingatlan Reklámügynökség székhelyén 
(Sepsiszentgyörgy, 1918. December 1. utca, 3 szám) 
vagy a cv@ancpi.ro email-címen lehet benyújtani.

A gazdalajstrom kitöltését és vezetését a 2008/28-
as Kormányrendelet szabályozza. A gazdalajstro-
mot minden gazdának alá kell írni. Azokat, akik 
nem írták alá, kérjük, tegyék ezt meg. Bármilyen 
változás történik, azt bizonyító iratok (adásvételi 
szerződés, birtoklevél, telekkönyv kivonat, bérleti 
és használati szerződés, öröklési bizonylat stb.) kí-
séretében 30 napon belül szükséges bejelenteni a 
Polgármesteri Hivatalban. 

Őrtűz az Újmező-tetőn
A magyar államalapítás és az új kenyér ünnepén Esz-
telnek község is csatlakozott a térségben történő őrtü-
zek meggyújtásához. Az őrtűz a nemzeti összetartozás 
jegyében augusztus 20-án este kilenc órakor az Újme-
ző-tetőn, az óriáskőnél lobbant fel. 

A községi utcák kövezése és aszfaltozása

A községben folytatódott az utcák aszfaltozása. Új 
aszfaltréteg került Esztelneken a Búzaszer, és az Isko-
la utcákra, Kurtapatakon a Felszeg utcára.

Ugyanakkor sikerült kiszélesíteni, lekövezni és rend-
be rakni a Felső-Kurtapatakot és a kápolnát összekötő 
utat. Fontosnak tartjuk, hogy használható legyen, mi-
vel a kápolnához és az itt található kertekhez a lako-
sok így sokkal rövidebb és jobb úton juthatnak el.
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Fotópályázat

Év végéig folytatódik az Önkormányzat fotópályá-
zata, amelyre érdeklődéssel várják az érdekesebbnél 
érdekesebb képeket, a község  életéből ellesett és 
megörökített pillanatokat.  Az utóbbi hónapok nyer-
tesei: Ilyés Fanni (Virág-békesség) – május, Pál 
Nóra (Esztelneki torony, jaj de messzire látszik)– jú-
nius, Ilyés Fanni (Illatozó nyár)– július, Ilyés Fanni 
(Aranyló búza) – augusztus. 
A versenybe bármikor be lehet nevezni. Nincs más 
teendő, minthogy készíteni egy vagy több értékes 
fényképet a község területén, és azokat beküldeni a 
botond.bartok13@gmail.com e-mail címre.
A verseny célja, hogy minél több az épített, kulturá-
lis, egyházi, népi örökségünkből megörökítődjön és 
fennmaradjon az utókor számára, ugyanakkor szíve-
sen fogadnak fényképeket népi mesterségek, foglal-
kozások folyamatairól is. A versenyben nincsenek 
korlátok, és nincsenek megszabott témakörök, hogy a 
skála minél szélesebb lehessen, és minél több emlé-
ket hagyhassanak a verseny szervezői és résztvevői 
hátra a jövő nemzedékének.
A nyertes fényképekből fog készülni a 2022-es köz-
ségi forgathatós falinaptár. A legtöbb nyertes fény-
képett beküldött személyt pedig az Önkormányzat 
ajándékcsomagban részesíti.

Ifjúsági szervezet alakult Esztelnek község-
ben

A szervezet megalakulásáról, tevékenységéről és ter-
veiről Nagy Esztert, a szervezet elnökét kérdeztük.

Mikor és milyen céllal alakult az ifjúsági szerve-
zet?
A CSÁKESZ Minta Ifjúsági szervezet közel 50 fiatal 
összefogásával alakult meg 2021 májusában, abból 
a célból, hogy összefogjuk községünk fiataljait, és 

közösséget alkotva tevékenységeinkkel maradan-
dó élményeket szerezzünk magunknak és a község 
lakóinak.
Hogyan kapta a szervezet a CSÁKESZ nevet? 
-Nevünket a községhez tartozó három település – 
Csángótelep, Kurtapatak és Esztelnek –kezdőbetűiből  
alkottuk.Így született meg a CSÁKESZ.
Milyen létszámban vagytok jelen a különböző ese-
mények lebonyolításakor?
Az aktív résztvevők létszáma nem mindig éri el az 50-
et, mivel vannak a csapatnak olyan tagjai, akik nem 
mindig tartózkodnak itthon, mert külföldön dolgoz-
nak. Van olyan eset is, amikor személyes okok miatt 
nem tud valaki részt venni egy eseményen. De a prog-
ramjaink így is 30-35 fő jelenlétével zajlanak, ami 
szép létszámnak mondható. A nem mindig aktív tagok 
is lehetőségükhöz mérten mindig besegítenek.
Milyen programokat szerveztetek mostanig?
Megalakulásunk után először egy szemétszedési ak-
ciót szerveztünk a község határában.Nem sokkal ké-
sőbb részt vettünk a Feketeügy mellékágainak a kita-
karításában is, ugyanis fontos számunkra a környezet 
tisztántartása. A két szemétgyűjtési akció felkeltette 
az érdeklődésünket, ezért ellátogattunk a Lécfalván 
működő hulladékfeldolgozóba, hogy megtudhassuk, 
mi is történik azzal a sok hulladékkal, amit naponta 
kidobunk a háztartásunkból. A szemétgyűjtő tevé-
kenységeink és a hulladékgyűjtőben tett látogatásunk 
megerősített minket abban, hogy felelősségteljeseb-
ben kell viselkednünk a környezetünkkel szemben, és 
még tudatosabban kell óvnunk természeti kincseinket. 
Erre buzdítunk is mindenkit, hiszen nem elég az, ha 
egy önkéntes csapat félévenként összeszedi a szeme-
tet egy-egy kisebb térségből, ennél sokkal fontosabb 
lenne megértetni az emberekkel, hogy ne dobják el a 
hulladékot a természetbe.
Ezután gyereknapi délutánt szerveztünk az Esztelne-
ken működő Szent Rita Napköziotthonban, amely sok 
mosolyt csalt az ott foglalkoztatott gyerekek arcára. 
Mi is nagyon jól éreztük magunkat a foglalkozás meg-
szervezése és levezetése alatt, hiszen egy picit vissza-
kalandoztunk a „gondtalan” gyermekkorba.
Úgy érzem, a sokoldalúságunkat bizonyítja, hogy 
június 4-ére, a Nemzeti  Összetartozás napjára meg-
terveztünk egy rövid verses-zenés műsort, amelyet 
begyakoroltunk, majd kamerával rögzítettünk, és fel-
töltöttük a Facebook-oldalunkra.
Ezen kívül szerveztünk filmesteket, és csapatösszerá-
zó kiránduláson is voltunk a Csángótelepen.
Milyen terveitek vannak?
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Nem szeretnék elkiabálni semmit, de hetente vagy 
legalább kéthetente találkozókat szeretnénk tartani, 
amelyeken együtt ötletelnénk arról, hogy mivel já-
rulhatunk hozzá a közjóhoz. Ezek után szeretnénk 
pontosítani a terveinket, amelyekről a későbbiekben 
értesülhetnek az érdeklődők a Facebook-oldalunkon.
Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy köszöne-
tet mondjak a Minta megyei szervezetének és a helyi 
önkormányzatnak, amiért mindig támogatnak a prog-
ramjaink megvalósításában. 

Kérdezett: Bartók Botond

Egyházi hírek
Szentmisék rendje Esztelnek községben
Vasárnapokon: 
de. fél 10 - Plébániatemplom
de. 11 - Ferences templom
du. 12,30 - Kurtapataki kápolna

Ünnepnapokon: 
Plébániatemplom: de. 10
Ferences templom: 18 óra nyári idő szerint, 17 óra 
téli idő szerint

Hétköznapokon:
Hétfőn és kedden reggel 7,30 a ferences templom-
ban
Szerdán a plébániatemplomban, 18 óra nyári idő 
szerint, 17 óra téli idő szerint 
Csütörtökön a ferences templomban 18 óra nyári 
idő szerint, 17 óra téli idő szerint, utána csendes szent-
ségimádás 
Pénteken és szombaton reggel 7,30 a ferences temp-
lomban

Szent Ferenc búcsús szentmiséjére október 3-án, 
vasárnap 12,30 órakor kerül sor a kolostor templom-
ban, e napon a kurtapataki szentmise de. 11 órakor 
lesz. 
Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok búcsús 
szentmiséje a plébániatemplomban október 28-án, 
csütörtökön de. 11 órakor lesz. 
Plébániai hitoktatás 
Az iskolás gyerekek szüleinek figyelmét felhívják arra, 
hogy októbertől elkezdik, az iskolai hitoktatás mellett 
a Főegyházmegye által előirt plébániai hittan órákat. 
Kérik a szülőket, hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy gyerekeik részt vegyenek a plébániai 
hitoktatáson is. Az órarendet majd később hirdetik, a 
gyerekekkel való egyeztetés után.

Tanácshatározat-tervezetek
2021/április 22-i tanácshatározat-terveze-
tek
1. Határozattervezet Esztelnek község 2021-re szóló 
helyi költségvetéséről,
2. Határozattervezet az Esztelnek községben 2021-
ben alkalmazható adóknak és illetékeknek a 2,6%,-os 
inflációs rátához igazításáról,
3. Határozattervezet az esztelneki Nagy Mózes Általá-
nos Iskola tanulói számára a  2020-2021-es tanévben  
odaítélendő ösztöndíjak számának és összegének jó-
váhagyásáról,
4. Határozattervezet GOSP-COM KFT. 2021-es bevé-
teli/kiadási költségvetéséről, 
5. Különfélék.
2021/május 19-i tanácshatározat-tervezetek
1. Határozattervezet a Helyi Tanács elnökének meg-
választásáról,
2. Határozattervezet Esztelnek község Közösségi Fej-
lesztési Társulásának  csatlakozásáról más területi-ad-
minisztratív társulásokhoz a Kézdivásárhely–Kovász-
na  nagyvárosi övezet létrehozása céljából,
3. Határozattervezet Esztelnek község  részvételéről 
a „Vidéki kultúrotthonok helyreállítása és  moderni-
zálása  a 2021-2024 időszakban” megyei pályázatban,
4. Határozattervezet a 2021-es helyi költségvetés  
I. évharmadi kivitelezését igazoló bizonylat  jóváha-
gyásáról, 
5. Határozattervezet Esztelnek község   köztulajdoná-
ban lévő bizonyos területek bérbeadásával kapcsola-
tos licitről,
6. Különfélék.
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https://www.facebook.com/esztelnekhivatalosoldala

2021/június 28-i tanácshatározat-terveze-
tek
1. Határozattervezet Esztelnek község   köztulajdoná-
ban lévő bizonyos területek bérbeadásával kapcsola-
tos licitről szóló 2021/17. sz. Határozat visszavoná-
sáról, 
2. Határozattervezet Esztelnek község részvételéről a 
„Vidéki kiállítótereknek vagy könyvtáraknak helyet 
adó épületek helyreállítási és modernizálási munká-
latai, valamint az épület felszerelése és berendezése a 
2021-2024-es időszakban”   megyei projektben,
3. Határozattervezet Esztelnek község részvételéről 
„Vidéki helyi tanácsoknak alárendelt önkéntes sür-
gősségi szolgálatok személyzetének, illetve a hoz-
zájuk tartozó helyiségek felszerelése a 2021-2024-es 
időszakban”   megyei projektben,
4. Határozattervezet a „Nagy Mózes Általános Iskola 
rehabilitálása” munkálatai kivitelezése  jóváhagyásá-
ról,
5. Határozattervezet Esztelnek község részvételéről 
az Energiahatékonyságot és az intelligens energiagaz-
dálkodást szorgalmazó pályázatban.
6.Határozattervezet Esztelnek község kereskedelmi 
hálózata gazdasági szereplőinek megnevezéséről, 
amelyek a lakosság racionális szétosztását biztosítják 
háború vagy mozgósítás esetén,  „Az ipari termékek 
és élelmiszerek racionalizált szétosztása a lakosság 
körében mozgósítás vagy háború idején program” jó-
váhagyása,
7. Különfélék.
2021/július 27-i tanácshatározat-tervezetek
1. Határozattervezet Esztelnek község helyi tanácsa 
2021/24. sz. Határozatának a  visszavonásáról, amely 
a községnek a Kézdivásárhely–Kovászna nagyvárosi 
övezethez való csatlakozásáról szól, 
2. Határozattervezet Esztelnek község 2021-es helyi 
költségvetésének módosításáról, 
3. Határozattervezet Esztelnek község 2021-es helyi 
költségvetéséből szociális tevékenységek, progra-
mok, projektek, valamint egyházi intézmények szá-
mára vissza nem térítendő támogatás nyújtására vo-
natkozó intézkedések jóváhagyásáról,
4. Határozattervezet Esztelnek község csatlakozása 
jóváhagyásáról  a Csomád-Bálványos Közösségek-
Közti Turizmusfejlesztési Társuláshoz, 
5. Határozattervezet a kikiáltási ár megállapításáról 
Esztelnek község magántulajdonában lévő legelők 

tisztításából származó álló faértékesítésének a licit-
jén, 
6.Határozattervezet fagyásgátlóanyag úttestre szórá-
sára alkalmas felszerelés beszerzése jóváhagyásáról, 
7. Különfélék.
2021/augusztus 19-i tanácshatározat-terve-
zetek
1. Határozattervezet a Helyi Tanács elnökének meg-
választásáról, 
2. Határozattervezet Esztelnek község Közösségi 
Fejlesztési Társulásának  csatlakozásáról más terü-
leti-adminisztratív társulásokhoz a Kézdivásárhely–
Kovászna nagyvárosi övezet létrehozása céljából, 
3. Határozattervezet a 2021-es helyi költségvetés II. 
évharmadi kivitelezését igazoló bizonylat  jóváha-
gyásáról, 
4. Határozattervezet Esztelnek község Polgármesteri 
Hivatala szervezeti felépítése módosításáról,
5. Határozattervezet „Kovászna megye, Esztelnek 
község utcáinak a korszerűsítése” pályázat aktualizált 
gazdasági-technikai mutatóinak a jóváhagyásáról, 
6. Határozattervezet a szociális szolgáltatások és a 
2021-es szociális program életbe léptetését célzó in-
tézkedések éves Tervezetének a jóváhagyásáról  
7. Különfélék.

A Helyi Tanács az összes tanácshatározat-terveze-
tet jóváhagyta. 

 


