Ülésezett a helyi tanács
2012. július 11-én ülésezett a helyi tanács (I.M. hiányzott) a következő
napirendi pontokkal:
1. Az előző ülések jegyzőkönyveinek bemutatása. Mindenki elfogadta.
2. A helyi költségvetés kiigazítása. M.S. és A.J. tartózkodik, a többiek elfogadták.
3. Egy helyiség kiutalása a roma párt számára. A kérdést elhalasztották.
4. Különfélék. Balogh Tünde tanítónő kérésére jóváhagytak 1000 lejt a helyi
gyerekek részvételére a kőrispataki színjátszó táborban.

Ülésezett a helyi tanács
2012. augusztus 28-án ülésezett a helyi tanács (M.S. és V.E. hiányzott) a
következő napirendi pontokkal:
1. Az előző ülés jegyzőkönyvének bemutatása. Mindenki elfogadta.
2. A helyi költségvetés kiigazítása: 6.000 lej a Caritasnak, 11.000 lej az
iskolának, 5.000 lej a Millennium egyesületnek, 2.000 lej a tanács működési
költségeire, 3.000 lej két motorpumpa megvásárlására. Mindenki elfogadta.
3. A Jobbágyfalva 184. szám alatti klubépület lebontása. A döntést elhalasztották.
4. A Vadad 102. szám alatti iskola- és óvodaépület részleges elbontása. A
lebontott régi épületrész helyett új, emeletes szárny épül. Mindenki egyetért.
5. A Csíkfalva 32. szám alatti volt hivatali épület lebontása. Mindenki egyetért,
az építőanyagból garázst építenek a tűzoltóautó számára.
6. A községi költségvetés idei második negyedévi végrehajtásának jóváhagyása.
Mindenki egyetért.
7. Csíkfalva község küldöttjének megbízatása az Ecolect társulás közgyűlésébe.
Mindenki egyetért Balogh István polgármester megbízásával.
8. Egy helyiség kiutalása a roma párt számára. A volt hivatali épületben egy
helyiséget átengednek a pártnak iroda céljából havi 150 lejes bérért addig, amíg
az épületet lebontják.
9. A helyi közösségi rendőrség felszámolása. Mindenki egyetért.
10. A községi őrzőszolgáltatási szerződés megkötése a SC Gombos Security SRL
céggel. Mindenki támogatja.
11. A rábakecöli önkormányzat 200.000 forintos adományának elfogadása. Az
összeget a júniusi árvízkárok enyhítésére szavazta meg a magyarországi
testvértelepülés. Mindenki egyetért.
12. 5.000 lej kiutalása a Millenium sportegyesület számára. Mindenki egyetért.
13. Különleges lakossági illeték meghatározása közérdekű munkálatok elvégzése
céljára. A.J. ellenzi, a többiek megszavazzák.
14. A 2003. évi 18. számú határozat kiegészítése. A.J. ellenzi, a többiek
megszavazzák.
15. Költségek fedezésének jóváhagyása a búzaházi Szabad erdő parcelláris
térképének elkészítése céljából. A költségeket a erdőtulajdonosoktól
visszaszerzik utólag. Mindenki egyetért.
16.
8.000 lej átutalása az OTISZ egyesület részére a magyarországi Rábakecöl
és Kakasd testvértelepülések küldöttségének fogadására.
17. Kérések, különfélék
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Elkezdődött a csatornázás
Augusztusban elkezdődtek a csatornázási munkálatok a községben.
Jelenleg a jobbágyfalvi Belső utcában helyezik el a vezetékeket a talajban,
ugyanis ez a legsürgősebb munkálat. Erre azért van szükség, mert el kell
kezdeni a Belső utca korszerűsítését, és azt még ebben az évben be
kellene fejezni. A napokban egy másik munkapontot nyitnak, és a leendő
szennyvíztisztító állomástól (Jobbágyfalva alsó vége, a Nyárád mellett)
indulnak felfelé. Egyrészt azért, mert
így tudják tartani a vezetékek lejtésére
vonatkozó előírásokat, másrészt pedig
itt magasabb a talajvíz, és a vezetékek
behelyezése révén a vizet egyenesen a
Nyárádba tudják juttatni.
A
munkálatot
a
Környezetvédelmi
Minisztérium
finanszírozza a Környezetvédelmi Alap
révén, a közbeszerzési eljárás után a kivitelező cég 3,1 millió lejért
vállalta el azt. Ennek az összegnek az idén 23%-át utalják ki a községnek.
A jelenlegi munkacsoport mellé hamarosan újabb csoportot is hoz a
vállalkozó.

Kötelező a temetőtakarítás
A Polgármesteri Hivatal mindenkinek a tudomására hozza, hogy a
temetőtakarítási munkálat kötelező. Felkérjük a lakosságot, hogy
mindenki a hozzátartozói sírja körül 2 méteres körzetben takarítsa le a
füvet, bokrot, hogy a fennmaradó területeken és az elhagyatott síroknál a
Polgármesteri Hivatal tudja elvégeztetni a takarítási munkálatokat.
Határidő: október 15.

Új illetékeket vezetnek be
A helyi tanács augusztusi ülésén döntöttek arról, hogy különleges
illetéket vezetnek be közhasznú munkálatok elvégzése céljából. Ez a 18 és
60 év közötti munkaképes személyekre vonatkozik, akik kötelesek

lesznek évente 2 nap közmunkát végezni. Aki ezt nem teszi meg, az napi
30 lej összeget fizet ki.
Ugyanakkor egy másik illetéket is bevezetnek, amelyet azokra a
személyekre rónak ki, akik nem hajlandóak területeiket, sáncaikat rendben
tartani. A döntés szerint a munkálatot a Polgármesteri Hivatal fogja
elvégeztetni, az illetéket pedig fel fogják hajtani az illető személyektől.
Egy méter hosszúságú sánc kiásása 25, míg egy négyzetméter terület
lekaszálása 10 lejbe fog kerülni. Az intézkedés célja egy szép, egységes
falukép kialakítása, és az, hogy mindenki tartsa rendben, gondozza a
portája előtti területet. A nyáreleji árvízkor is bebizonyosodott, hogy sok
gazda nem tartja renben a háza előtti sáncokat, így a víz nem tudott
elfolyni, hanem az utcát, udvart, pincét öntötte el.

Következnek a felszólítások
A Polgármesteri Hivatal adóügyi
osztálya felkéri mindazokat a magán- és jogi
személyeket, akik nem fizették be az idei
adót vagy hátrálékuk van az elmúlt évekre,
hogy szíveskedjenek sürgősen rendezni a
befizetéseiket, mert a hivatal hamarosan
elkezdi az adósok felszólítását, és esetenként a végrahajtási eljárás
megindítását.

Kötelező a lakásbiztosítás
A Polgármesteri Hivatal a lakosság tudtára hozza, hogy augusztus
6-tól jogerőssé vált a lakásbiztosításról szóló 2008. évi 260. törvény.
Ennek értelmében minden lakástulajdonos köteles lakásbiztosítást kötni.
A kötelező biztosítás földrengés, földcsuszamlás és árvíz esetében nyújt
kárpótlást, és értéke a lakástól függően 10 vagy 20 euró, ami 10 vagy 20
ezer euró kárértékig nyújt fedezetet. Ezen kívül választható biztosítás is
köthető más károk (tűzeset, villámcsapás, betörés, stb.) esetére is. A
kötelező biztosítás megkötését a polgármester és az általa kinevezett
személy köteles ellenőrizni, aki pedig elmúlasztja a biztosítás megkötését,
azt a törvény értelmében 100-500 lejjel büntethetik, és emellett köteles
megkötni a szerződést. A büntetésekből befolyó összeg 40%-a az állami,
20%-a a helyi költségvetésbe folyik be, 40%-ot pedig a Biztosításokat
felügyelő bizottság (CSA) kap meg.
A kellemetleségek elkerülése végett a Polgármesteri Hivatal felkéri
a lakosságot, mindenki ellenőrizze le a meglévő lakásbiztosítási szerződését, aki pedig nem kötött ilyent, az a lehető legsürgősebben tegye meg.
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Újra lesz a focicsapat
Néhány évnyi szünet után ismét lesz focicsapata a községnek a
falusi bajnokságban. A helyi tanács augusztusban 5000 lejt szavazott meg
a Millenium sportegyesületnek, amelyből fedezik a beiratkozási
illetékeket és a bajnoksággal járó költségeket (utazás, bírói díjak,
egészségügyi ellátás, stb.). A csapat Nyárádszeredában fogja játszani
hazai mérkőzéseit, amíg a csíkfalvi sportpálya elkészül.

Idén is volt tábor
Mintegy 30 személy részvételével
idén augusztusban is megtartották a
Csíkfalvi
Református
Missziói
Egyházközség szórványtáborát Remetén,
ahol többnyire csíkfalvi, jobbágyfalvi és
szentmártoni
gyerekek
tanultak
és
szórakoztak öt napon át.

Egyelőre elmarad a szántóverseny
A megyei mezőgazdasági hivataloknál történő átszervezések és az
elhúzódó szárazság miatt egyelőre elmaradt a hagyományos augusztusi
községi szántóverseny. Amint döntés születik a kérdésben, azonnal
értesítjük a mezőgazdászokat és az érdekelteket. Megértésüket köszönjük.

Vendégfogadókat keresünk
Jövő hétvégén (szept. 14-17.) két magyarországi testvértelepülés,
Rábakecöl és Kakasd 25 fős küldöttsége érkezik községünkbe. Kérjük
azokat a családokat, akiknek lehetőségük és kedvük van vendéget fogadni
ebben az időpontban, jelezzék sürgősen, legkésőbb hétfő (szept. 10.)
reggelig a következő telefonszámokon: 0744-212287 (Balogh István),
0744-525926 (Gligor Róbert László). Előre is köszönjük.

SZEMÉTELSZÁLLÍTÁS
SZELEKTÍV SZEMÉT: szeptember 10., október 8., november 5.
(Csíkfalva, Jobbágyfalva), szeptember 12., október 10., november 7.
(Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
HÁZTARTÁSI HULLADÉK: szeptember 24, október 22, november 19.
(Csíkfalva, Jobbágyfalva), szeptember 26, október 24, november 21.
(Szentmárton, Vadad, Búzaháza)
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