anyagát). MS tartózkodik, a többiek megszavazzák.
6. A Számvevőszék csíkfalvi vizsgálata eredményeinek bemutatása.
7. A jelenlegi szerződés meghosszabbítása az otthoni beteggondozásra a
Caritas szervezettel 2011. ápr. 30-ig. FM és MS tartózkodik, a többiek
jóváhagyják.
8. A gyógyszertár helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása a
2011. évre havi 100 lej bér ellenében.
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Csíkfalva község Tisztelt lakói!
Ismét elmúlt egy esztendő és kezdődik egy újabb. Ilyenkor szokás
visszatekinteni az elmúlt évre és számadst készíteni.
Sajnos a gazdasági válság rányomta bélyegét a közigazgatás
tevékenységére. Az utóbbi két évet össze sem lehet hasonlítani az azelőtti 3-4
évvel, amikor volt pénz az infrastruktúrára és új programok is indultak. Bár a
2010. év sem volt jobb, mint a 2009-es, mégis sikerült előbbre lépni az elkezdett
munkálatokkal és újakat is elkezdeni. Az előrejelzések szerint a 2011. év sem lesz
gazdagabb számunkra mint az idei, ám az elkezdett munkálatokat, ha lassan is,
de folytatni szeretnénk.
Nagyon sok olyan tevékenység volt az idén is, amelynek megszervezésében
támaszkodni tudtam nagyon sok jóérzésű, segítőkész lakosra a községben.
Gondolok itt a szántóversenyre, a testvérkapcsolati küldöttségek (magyar,
francia, belga) fogadására és a kapcsolattartásra, hagyományos és nem
hagyományos tevékenységekre, képzésekre, egyházi és iskolai szervezésekre.
Ezúton is szeretném megköszönni segítségüket, munkájukat, hozzáállásukat.
Nem utolsósorban szeretném megköszönni minden lakosnak, aki pozitívan
állt a kezdeményezések mellé. Gondolok itt azokra, akik komolyan vették a
szelektív hulladékgyűjtést, gondosan különválogatták a szemetet, aztán azokra is,
akik idejében kifizették az adót, akik tiszteletben tartották a köztisztaságot,
kiásták az árkokat, azokra is, akik türelemmel elviselték azt, hogy közel négy
hónapig nem volt közvilágítás (mivel egyesek nem fizették ki az adójukat), és
azokra is, akik becsületesen
elvégezték a rájuk kirótt
közmunkát.
Az
elmúlt
évi
együttműködést,
közös
munkát
megköszönve
kívánok Csíkfalva község
minden lakosának Bodog
Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Boldog Új Évet.
Balogh István,
polgármester

Költségvetési hiánnyal küszködve
Nagy hiánnyal kell számolnia a községi költségvetésnek, ugyanis a
lakosság egy része rossz adófizető. Az önkormányzat csak a helyiek által
befizetett adókból tudja működtetni a községet, mivel az állam által leosztott
pénzek szinte mind célirányosak, azaz nem lehet felhasználni csak arra, amire
szánták. Azt is tudni kell, hogy év elején a pénzügyminisztérium csak olyan
mértékben hagy jóvá pénzt a községnek, amilyen arányban az begyűjtötte a helyi
adókat. Mivel 2009-ben a helyi adóknak csak 52%-t fizették be a községbeliek,
így az önkormányzat a tavalyi költségvetésének kevesebb mint felét kapta az
idénre. A tavalyi elmaradás 160 ezer lej volt, ebből az idén csak 16 ezert lej folyt
be a hátrálékos adófizetőktől. Az idei év sem jobb ebben a tekintetben, így
előreláthatólag 2011-re is nagyon kevés pénzt fog kapni a aközség.
Az eddigi számítások szerint 2009 és 2010 szintjén közel 300 ezer lejes
adóelmaradása van a lakosságnak és a cégeknek, amelyhez még hozá kell
számolni ugyanennyit, amelyet az állam nem utalhat ki a községnek a befizetések
hiánya miatt. Tehát a két év alatt a község 600 ezer lejtől maradt el. A hatalmas
hiány miatt azok a magánszemélyek és cégek tehetők felelőssé, akik nem
hajlandók adóikat sem a törvényes határidőn belül, sem azután kifizetni.
Mindezek miatt nemcsak az önkormányzat működésében vannak fennakadások,
hanem szinte egyetlen helyi projekt kivitelezésére sincs pénze a községnek –
tájékoztatja a lakosságot Balogh István polgármester, aki ezúttal is felkéri az
érintetteket, hogy mihamarabb törlesszék elmaradásaikat, ugyanis azok késedelmi
kamatai napról-napra tetemesebbé válnak.

A sáncásás kötelező!
A törvény értelmében mindenki köteles a birtoka melletti vízfolyást
rendszeresen kitakarítani. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal az ősz
folyamán már kétszer is felszólította a lakosságot, hogy a porták előtti sáncot
mindenki takarítsa ki. Ezt sokan meg is tették a megszabott határidőben, de jóval
nagyobb azoknak a száma, akik elmúlasztották azt. Sok helyen a kitakarított
részeken megáll a víz, mivel a szomszéd már nem hajlandó elvégezni a
munkálatot. A polgármester ezért helyszíni szemlét rendelt el, amelynek
következtében szigorú bírságra számíthatnak azok, akik elmúlsztották a
kötelességüket teljesíteni.

Az adósok húzzák a kurtát
HÍRLEVÉL – a Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa.
.

Nemrégiben átiratot küldött az önkormányzatoknak a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, amelyben mindenkinek a tudomására
hozza, hogy azok a gazdák, akiknek adótartozásuk van a helyi vagy az állami
költségvetés felé, azok nem kaphatják meg a szarvasmarhák után járó
mezőgazdasági támogatást!!!

Épül a híd
Novemberben elkezdték felújítani a
Lovasfogadó felé vezető úton azt a hidat,
amelyet a nyári esőzések következtében a
Hodos-patak megrongált. A kivitelező
visszaállította a támpilléreket és a mederszint
alatt talapzatot önötött azoknak, hogy a víz ne
moshassa alá. Ugyanakkor a pillér
magasságát is megnövelték. A híd átjárójának vasazása elkészült, amint az
időjárás lehetővé teszi, elkészül a betonozási munkálat is.

Folyik a mezőgazdasági számlálás
A 2008. évi 153-as számú törvény értelmében Romániában is elkezdődött
az Általános Mezőgazdasági Számlálás az Európai Unió jogszabályainak
megfelelően. Az összeírást 2010. decemberében és 2011. januárjában bonyolítják
le. A számlálóbiztosok lakóhelyükön keresik fel a gazdákat és töltik ki a 14
fejezetből álló kérdőívet. Az információkat kizárólag a statisztikai hivatal fogja
felhasználni a személyi adatok megőrzése nélkül. A számlálás azért fontos, hogy
kiderüljön Románia és az egész EU mezőgazdasági
fejlettsége, és majd ennek függvényében fogják
meghatározni a következő évek agrárpolitikáját és
támogatási irányait. Kérjük a lakosságtól az
együttműködést a számlálóbiztosokkal, valamint
azt, hogy pontos adatokat közöljenek!

Élelmiszersegélyeket osztottak
December folyamán került sor azoknak az
élelmiszeradagoknak a kiosztására, amelyet az EU
közösségi alapjaiból finanszíroznak (PEAD). Az
arra jogosult személyek a kisnyugdíjasok (400 lej
alatti jövedelemmel), jelenleg nyilvántartott
munkanélküliek, társadalmi segélyesek, I-II.
fokozattal rendelkező rokkantak. Csíkfalva
községben 362 személy szerepel a jogosultak
listáján. Ismételten tudomására hozzuk mindenkinek, hogy a lajstromot a megyei
önkormányzat állította össze, ezért az esetleges panaszokat is ott lehet megtenni.

Idén is lesz karácsonyi csomag

Az önkormnyzat idén is osztogat karácsonyi csomagokat: 320 kisgyerek
egyenként 9, 110 idős (80 éven felül) egyenként 15 lejes ajándékot kap a
községvezetés részéről. A helyi tanács 4500 lejt szavazott meg a kiadásokra.

Működik a hótakarítás
A Polgármesteri Hivatallal kötött szerződése értelmében egy
nyárádszeredai kisvállalkozó takarítja le a község utcáin a havat (kivéve a főutat,
amelyre a megye választotta ki a céget). A múlt heti havazások után december
19-én a települések utcáit végigjárta a hóeke.

Ülésezett a Helyi Tanács
2010. november 17-én ülésezett a helyi tanács. A tanácsosok jelenléte
teljes. A következőket tárgyalták:
1. A szeptemberi ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. FM és MS
tartózkodik, a többiek jóváhagyják.
2. A helyi költségvetés kiegészítése: A költségvetésbe be kellett foglalni
a hídépítésre érkezett 54 ezer és a sportpályaépítésre érkezett 42 ezer lej állami
kiutalást. Ugyanakkor jóvá kellett hagyni azt, hogy a költségvetésből az állam
visszavont 194 ezer lejt a második félévben. Továbbá bizonyos költségek
kifizetésére jóváhagytak 21 ezer lejt, valamint 44 ezer lej átcsoportosítását egyéb
költségekre. FM és MS tartózkodik, a többiek megszavazzák.
3. A község társulása a Bekecs tulajdonosi egyesülethez. A község
Nyárádszeredával közösen hoz létre egy egyesületet, amelynek tagjai a
mezőgazdasági és erdős területek tulajdonosai. Ez az egyesület tárgyalahat a
vadászegyesületekkel a vadgazdálkodás és a kártérítés kérdéseiben. FM és MS
tartózkodik, a többiek egyetértenek a javaslattal.
4. Kérések.

Ülésezett a Helyi Tanács
2010. december 15-én ülésezett a helyi tanács. Hiányzott Isztoica Mihály,
Varga Ervin, Kilyén Éva. A következőket tárgyalták:
1. A 2010. november 17-iki ülés jegyzőkönyvének elfogadása. FM és
MS tartózkodik, a többiek jóváhagyják.
2. A helyi költségvetés kiigazítása. A községnek 63 ezer lejt osztottak le
működési költségre, 20 ezret pedig a belterületek felmérésére. Ezeket be kell
venni a költségvetésbe. A kiadási oldalt növelni kell 84 ezer lejjel különböző
kiadások fedezése érdekében. FM és MS tartózkodik, a többiek megszavazzák.
3. Egyes ingatlanoknak a község közvagyonából a község
magánvagyonába való áttétele. Itt a csíkfalvi régi óvoda és a sportpálya öltöző
épületeiről van szó, amelyeket a magánvagyonba való áttétel után el lehet
bontani. A csíkfalvi régi óvoda anyagából a vadadi temetői ravatalozó fog
megépülni, míg a sportöltöző anyagából a csíkfalvi ravatalozó. FM és MS
tartózkodik, a többiek megszavazzák.
4. Anyagi támogatás (2 ezer lej) a Búzaházi Református Egyháznak. A
lelkész támogatást kér, hogy a villanyt bevezessék a templomba. MS tartózkodik,

a többiek egyetértenek. Ugyanakkor visszavonják azt a határozatot, amellyel ezt
az összeget a CSEJ egyesület kapta volna ugyanerre a célra.
5. Az igazolásokért járó illetékek elengedése azoknak a
személyeknek,akik beléptek a Bekecs egyesületbe (lásd a novemberi tanácsülés

