letölteni, továbbá a közigazgatásban leggyakrabban használt kérvényeket,
űrlapokat is. Közzétesszük a helyi adók és illetékek mértékét, a közbeszerzési
eljárásokat, hazai és EU-s támogatásokkal történő beruházásokat és az aktív
mezőgazdasági támogatásokat.
Mivel a törvény Romániában lehetővé teszi az anyanyelv használatát a
helyi közigazgatásban is, a weboldalon különböző linkek révén szinte minden
információ elérhető lesz, ami az anyanyelvhasználatra és a közigazgatásra
vonatkozik: törvények, rendeletek, jogszabályok, Hivatalos közlöny,
önkormányzati szakirodalom és ABC, intézménytár elérhető lesz magyar nyelven
is.

Ülésezett a Helyi Tanács
Január 19-én soros ülését tartotta a Helyi Tanács. A gyűlésen jelen
volt 11 képviselő, Varga Ervin később elhagyta az ülést. A napirendi
pontok sorában a következőket tárgyalták:
1. Csíkfalva község csatlakozása a nyárádszeredai személyi nyilvántartó
irodához. A hamarosan megnyíló szeredai hivatalban személyi akták
készítésére és kicserélésére nyílik lehetőség a környező községek lakosai
számára is. 9 képviselő elfogadta a javaslatot, MS tartózkodik.
2. A 2009. december 31-én létező forgótőke felhasználása: 70 ezer lejt
áttesznek a költségvetésbe a folyó költségek fedezésére, de ezt az év
végéig vissza kell utalni a forgóalapba. A tervezetet elfogadta 8 képviselő,
FM és MS tartózkodnak.
3. A közösségi rendőrség működtetéséhez szükséges külön illeték
megállapítása. Az illeték 5 lejjel nő a tavalyihoz viszonyítva: az egész
családok 30, a fél családok 20 lejt fizetnek évente. 7 képviselő elfogadta,
Cs.S., F.M. és M.S. tartózkodnak.
4. A 2010. évi szemétszolgáltatás működtetéséhez szükséges külön illeték
elfogadása. A tanács elhalasztja a döntéshozatalt ebben a kérdésben, a
tanácsosok javasolták, hogy ne havonta kétszer, hanem kéthavonta
háromszor jöjjön a szemetes autó. Viszont a szolgáltató szerint akkora
szemétmennyiség van, hogy az autók minden alkalommal 90%-ban
megtelnek, tehát szükséges továbbra is havonta kétszer elszállítani a
hulladékot.
5. Kérések. Sándor Éva iskolaigazgató kéri, hogy a csíkfalvi iskolának
vásároljanak egy nagyobb hűtőszekrényt, a jelenlegit pedig szállítsák le
Jobbágyfalvára. Máthé Rozália kéri, hogy egy földterületét nyilvánítsák
terméketlenné, továbbá azt is kéri, hogy a külterületek felmérésének díja
legyen nagyságfüggő. A jelenlegi ár azért egyforma, mert minden
területnek fel kell mérni a határtpontjait, függetlenül a parcella
nagyságától.
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
.

Községi

H Í R L E V É L
25. szám, 2010. január
Elkezdődtek a falugyűlések
Január 27-én 10 órától Csíkfalván, 13 órától Búzaházán, 18 órától
Jobbágyfalván, míg 28-án 10 órától Vadadban tartott év eleji beszámolót az
önkormányzat a tavalyi évről. Szentmártonban jan. 29-én este 19 órától kerül sor
erre. Balogh István polgármester a tavaly év során befejezett vagy folyamatban
levő beruházásokat ismertette az infrastruktúra (utak, utcák, víz- és
csatornahálózat), oktatás, sport, kultúra, területrendezés és egyéb téren. A
csíkfalvi gyűlésen Kerekes Károly RMDSZ-es parlamenti képviselő is megjelent,
aki megdicsérte az önkormányzat munkáját, majd röviden bemutatta a jelenlegi
politikai és gazdasági-társadalmi helyzetet és az idénre várható szociális
nehézségeket. Incze Kálmán a helyi rendőrség tavalyi munkáját ismertette.
A leggyakrabban a következő kérdéseket
vetette fel a lakosság: a szociális segély
szükségessége; az EU által adott cukor- és
lisztadagra jogosultak; halottasházak építésének
szükségessége; a közvilágítás; utcák kövezése; a
Nyárád által okozott károk; a patakok, utak és a
Nyárád mellett éktelenkedő szemét; erdőkitermelés
lehetősége; az ivóvíz- és csatornarendszer
kiépítésének szükségessége. Abban is döntöttek, hogy hirdetőket nem
választanak,
hanem
plakátolással
vagy
hangosbemondóval értesítik a lakosságot.
Hamarosan sintéreket hivatnak és kivétel nélkül
minden szabadon engedett és kóbor kutyát
begyűjtenek. Az éjjeliőrzést a község nem adta ki
szakcégnek, mert az egyetlen alkalmazott után
havi 7000 lejt kér, míg ennek egyharmadából az
önkormányzat két alkalmazott polgárőrt tud
fenntartani.

Beszámolt a rendőrfőnök
A falugyűlések során Incze Kálmán községi rendőrfőnök beszámolt a
csíkfalvi rendőrség 2009. évi munkájáról. Kiderült, hogy elfogadható
paraméterek között sikerült tartani a tavaly a közbiztonsági helyzetet és „a
lakosság viselkedésmódjának köszönhetően” nem történtek súlyosabb
bűncselekmények.

A bűnmegelőzés és bűnelhárítás terén az elmúlt évben
40 bűnügyi eredetű aktát jegyeztek, ebből 12 esetben
ismeretlen tettes ellen indítottak vizsgálatot, de 8 esetben
azonosították az elkövetőket. 5 esetben véglegesítették a
nyomozást és jogerős határozat született a vádlottakkal szemben. Egyetlen
esetben eszközöltek ki előzetes letartóztatási kérelmet két fiatal ellen, akiket
lopás és lakásbetörés gyanújával állítottak elő.
A közrendészeti tevékenység során 88 kihágást állapítottak meg, de csak
54 esetben készült bírságolási jegyzőkönyv, ezek értéke meghaladja a 13 ezer
lejt.
Ami a közúti biztonságot illeti: szabálytalan gyalogos átkelés miatt
egyetlen könnyebb testi sérülést okozó autóbalesetet jegyeztek. 19 gépjármű
rongálódott meg szabálytalan vagy elővigyázatlan vezetés során, 2 vezetői
engedélyt felfüggesztettek ittas vezetés miatt, 3 esetben a forgalmi engedélyt
függesztették fel közúti szabálysértés miatt, míg 1
személy ellen bűnügyi vizsgálat folyik jogosítvány
nélküli autóvezetés vádjával.
A rendőrfőnök felhívta a figyelmet a felelőtlen
szemetelés és a kóbor kutyák kérdésére is, és
megköszönte a segítséget, amit a lakosság és az
önkormányzat részéről kaptak az elmúlt évben.
„Biztosítom Önöket a jövőre nézve is, hogy minden tőlünk telhetőt el fogunk
követni, hogy együttes erővel egy normális, biztonsági szempontból elfogadható
körülmények között tudjunk egy jobb jövőt megérni” – zárta beszámolóját Incze
Kálmán.

Kevés adó gyűlt be
Az elmúlt tíz év alattt először történt meg, hogy az adóknak felét sem
fizette be a lakosság. 2009-re csupán 48,63%-os átlagot ért el a község. A
magánszemélyek 60-70% között fizették be a területek és épületek adóit, alig
40%-ban az autóadókat. A jogi személyek viszont csak 10-17% arányban fizették
be az adóikat. A rendes adófizetők jogosan háborognak, így az egyenlő
teherhordozás kötelességének elvén az önkormányzat hamarosan kiküldi az
adósoknak a felszólításokat: aki nem fizet, az 15 nap után utolsó felszólítást és
felhajtási értesítőt kap. Újabb 15 nap után sor kerül a törvény által előírt felhajtás
végrehajtására.

Felhívás
A község polgármestere, Balogh István felkéri a lakosságot, hogy nagyobb
figyelmet fordítsanak a szemét válogatására. A papírt, üveget, fémet, műanyagot
külön kell tárolni, míg az egyéb háztartási szemetet egy másik alkalommal
szállítja el a szolgáltató. A lebomló konyhai hulladékot (zöldség- és ételmaradék)
ne tegyék a szemétbe, hanem a trágyadombon, gödörben vagy ládában
komposztálják. A háztartási szemét mennyiségét
minden alkalommal leméri a szolgáltató és elszállítja
Segesvárra, amiért külön kell fizetni. Ha jól
megválogatjuk a szemetet, kevesebbet szállítnak

Segesvárra, így kevesebbet fog leszámlázni a községnek a hulladékszolgáltató
cég.

Virágadományt fogadnak
A Polgármesteri Hivatal szívesen fogad virágokat az új önkormányzati
székházba. Akinek több vagy nagyobb cserepes virága van és nincs ahol tárolnia,
attól szívesen fogadjuk adományként.

Mezőgazdasági tanfolyam indul
Elemezve a község gazdasági-társadalmi helyzetét és foglalkoztatási
lehetőségeit, valamint a mezőgazdaságban foglalkoztatott személyek szakmai
képzettségének mértékét, Csíkfalva község Polgármesteri Hivatala téli
mezőgazdasági tanfolyamot indít a községben. A Gazdaképzés Csíkfalva községben című projekt keretében állattartók és zöldségtermesztők számára
rendeznek külön-külön kurzust. Ezennel ajánljuk az érdekeltek figyelmébe a
lehetőséget, hogy nagyon kedvezményes áron részt vegyenek ezeken.
Az oktatók a következő témakörökben fognak előadásokat tartani: az
állattartók
számára
szarvasmarhatenyésztés,
lótenyésztés,
juhés
kecsketenyésztés, disznó-, nyúl- és baromfitenyésztés, géptan, állategészségügy,
munkavédelem, közgazdasági és európai mezőgazdasági ismeretek (120 óra).
Zöldségtermesztők: zöldségtermesztési technológia, agrotechnika, géptan,
munkavédelem, közgazdasági ismeretek, európai mezőgazdasági ismeretek (125
óra). Mindezek mellett szakmai gyakorlatra is sor kerül különböző
gazdaságokban.
Az előadásokat Csíkfalván szervezzük, a tanfolyam és a vizsga magyar
nyelven zajlik.
A projektet a magyar kormány Szülőföld Alap programja támogatja 800
ezer forinttal, ezért a hallgatóknak a 650 lejes árból csak 150
lejt kell befizetniük, a többit a Polgármesteri Hivatal fedezi.
A végzősök államilag elismert szakmai oklevelet kapnak.

Használjuk az internetet
Az önkormányzat és a lakosság közötti kapcsolat
hatékonyabbá tétele érdekében a Polgármesteri Hivatal 500 ezer forint pályázati
támogatást nyert a magyar kormány Szülőföld Alap programjától. Az eközigazgatás alapjainak megteremtése Csíkfalva községben című projekt
keretében sor kerül egy kétnyelvű interaktív weboldal (www.csikfalva.ro és
www.vargata.ro) létrehozására, amely révén minden közérdekű információ eljut a
lakossághoz, letölthető és visszaküldhető lesz néhány mindennap használatos
kérvény, bevallási ív, űrlap, továbbá elektronikus posta és messenger révén
szórhatók az információk a lakosság körében. A lakosság számára a weboldalon
elérhető lesz a községre vontakozó adattár magyar és román nyelven: földrajzi
elhelyezkedés, történelem, oktatás, turisztika, partnerek, elérhetőségek, képtár.
Külön rovatban a helyi közintézmények elérhetőségeit, továbbá a polgármester,
alpolgármester, jegyző adatait, a helyi tanács összetételét, határozatait lehet

