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Üzenet a jövőnek
Augusztus elején a nyugat-magyarországi tetstvértelepülésre, Rábakecölbe
utazott küldöttség a községünkből, amely az ottani falunapokon vett részt. A
hivatalos ünnepség keretében a faluközpontban időkapszulát helyeztek el a
földben, a fémdobozban Csíkfalva is elhelyezte a rábakecölieknek címzett
üzenetét, amelyet 25 év múlva fognak elolvasni az ottani emberek. A látogatás
alkalmából arról is tárgyalt a két község vezetője, hogyan lehetne kibővíteni a
testvérkapcsolatatot a jövőben a tűzoltók és sportolók szintjén is. A vendéglátók kifizették a csíkfalvi
küldöttség utazási költségeinek felét, továbbá 60 ezer forintot adományoztak községünknek, amelyről a
csíkfalvi helyi tanács úgy döntött, hogy a tűzoltó garázs építésére fogják felhasználni.

Folyik az útépítés
Folyamatban van a mezőgazdasági utak feljavításának projektje. A
munkálatok miatt megjelenő esetleges közlekedési, földtulajdon- vagy egyéb
problémák miatt a lakosság megértését, türelmét kérjük. Arra kérünk
mindenkit, hogy a kiásott árkokat ne töltsék fel, és gondoskodjanak a
földjeikre való rájárás biztosításáról úgy, hogy ne gátolják az árkokban a víz
elfolyását. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a földje mellett vagy végében
levő árkot köteles mindenki karbantartani, kitakarítani annak érdekében, hogy
biztosítsák a víz lefolyását. Aki ezt nem teszi meg, tanácshatározat értelmében helyette az önkormányzat
elvégeztetheti a munkát, ennek értékét pedig ráterhelik a hanyag gazda adójára.
Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ha az útjavítás során valakinek a területe megcsonkul, a földek
újramérésekor a veszteséget százalékosan ráosztjuk mindazokra a gazdákra is, akiknek az adott dűlőben
földjük van, hiszen az utat mindenki egyformán használja majd.
Munkálatok a ravatalozónál
Az elmúlt időszakban a jobbágyfalvi ravatalozónál megöntötték a fedett terasz alapját, földgépek
segítségével sikerült területrendezést végezni és utat kialakítani, valamint a temetőre vezető utat is,
továbbá megmélyítettük a kutat és új gyűrűket helyeztünk bele. A következő időszakban az épület
vakolása következik, és Kálmán László ígérete szerint a terasz tetőzetének megépítése.
Várjuk a kultúrotthonok javítását
Az önkormányzat az idén pályázati támogatást nyert a szentmártoni, búzaházi és vadadi
kultúrotthonok feljavítására. A kivitelezési terveket elküldtük engedélyeztetésre Gyulafehérvárra, a
visszajelzések alapján a projekt rendben van, ezért reményeink szerint a következő hetekben aláírható lesz
a támogatási szerződés az állami hatósággal. A tél folyamán következne a közbeszerzési eljárás a
kivitelezésre, így remélhetőleg a jövő év tavaszán elkezdődhetnek a munkálatok.
Csak közcélokra használható a munkagép
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az önkormányzat pályázati pénzen vásárolt traktora a szabályzat
értelmében nem használható magán- vagy jogi személyek kérésére, ezért elnézésüket kérjük, amennyiben
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ilyen kéréseiket vissza kell utasítsuk. A szerződési szabályzat szerint a gép csak közterületek
karbantartására és a közösséget érintő problémák megoldására használható.
Az elmúlt időszakban több közösségi munkálatra tudtuk a gépet
használni: a vadadi iskolánál bejárati hidat építettünk, a jobbágyfalvi
óvodánál parkolót alakítottunk ki, a búzaházi hídnál, a szentmártoni és
jobbágyfalvi pallóknál földből építettünk feljárót, fákat távolítottunk el a
mezőgazdasági utak melletti sáncokból annak érdekében, hogy a gépek
tudják azokat kitakarítani. Szentmártonban a kultúrotthonnal szemben a
bejárónál hidat építettünk a patakon, a csíkfalvi vasútállomás környékén
sánctakarítás és sáncásás történt a hegyről lefolyó csapadékvíz elvezetése
érdekében.
A hivatal munkásai a temetőkön is dolgoztak, és a temetőkön termett szilvát is begyűjtötték. (Nem
értjük azt, hogy miért terjeszti Ambrus Jenő azt a hírt, hogy Varga Ervin két liter pálinkát ígért egyik
cigány nemzetiségű személynek, hogy annak ellenében szedje össze a szilvát. Amikor rákérdeztünk a
bizonyítékokra, a tanácsos már nem vállalta/nem tudta bizonyítani az állítása igazságát.)
Szentmártonban és Csíkfalván folyik a Malomárok kitakarítása, a csíkfalvi
iskolához földet vittünk és rendeztük az udvart, és egyéb, az iskolakezdéssel
kapcsolatos munkákat végeztünk, a csíkfalvi temetőnél parkolót alakítottunk
ki. A híd- és pallóépítési projekt részeként elkészült a jobbgyfalvi palló is, már
használható állapotban van a projekt mind a négy objektuma, csupán néhány
apróbb igazítási munka van hátra.
Szükséges volna az autóvásárlás
A Polgármesteri Hivatal szolgálati autója nagyon elhasznált állapotban van: 446.000 kilométerben
van, ami nagyon sok, hibás a motra, ezért nagy az olaj- és üzemanyagfogyasztása, elavult a fűtés- és
fékrendszere, a futómű, villamosság, stb. Ezért szükségessé vált egy új vagy kevésbé használt autó
vásárlása, ám egyes tanácsosok nem támogatják ezt, a kérdés második felvetéskor sem ment át a helyi
tanácson. Véleményem szerint már egy gépkocsi nem számít luxuscikknek, elengedhetetlen eszköze a
mindennapi munkának, hiszen ebben a rendszerben nagyon fontos a mobilitás, hozzásegít a gyors
információszerzéshez és döntéshez, a projektek sikeres megpályázásához és kivitelezéséhez, és ezáltal a
község fejlődéséhez. A környező nyárádmenti községek mindenike vásárolt új autót az elmúlt
esztendőkben (van amelyik akár kettőt is), csupán a csíkfalvi nem. Az elmúlt 16 évben 5 autót sikerült
ingyen megszerezni a községnek, ezek nem kerültek pénzbe. Ezúttal nem sikerült más intézményektől
megszerezni leírt autót, ezért vált szükségessé egy új autó vásárlása.
Szükség van a délutáni iskolára
Októbertől folytatódik a szászrégeni FAER alapítvánnyal közösen működtetett délutáni iskolai
foglalkoztatás. Ettől az évtől a község a költségek 50%-át kell fedezze. A projekt keretében szakképzett
pedagógusok felügyelete mellett tanulnak az elemi osztályos gyerekek,
és ebédet is kapnak, a FAER és a helyi tanács biztosítja a pedagógusok
fizetésére az 1600 lej bruttó összeget, amelyből az állam felé törlesztenő
adókat levonva 900 lejt kapnak a munkájukért a szakemberek (így nem
igaz Ambrus Jenő azon híresztelése, hogy 1600 lejt kapnának) A 24
gyereket a FAER által megállapított kritériumok alapján választották ki
a szülők írásos kérésére (és nem igaz az Ambrus Jenő által terjesztett hír,
miszerint egy gyermek fiktíven van beírva). A tavalyi tapasztalat azt
mutatja, hogy érdemes ezt a tevékenységet folytatni (bár sokba kerül a
községnek), hiszen meglátszik hatása a tanulmányi eredményeken is. Ezeknek a gyerekeknek a
többségének otthon nincs ki segítsen a tanulásban, ezért is hasznos a program, továbbá a szülőkön is segít,
mert a gyerekek délután 5 óráig iskolában és felügyelet alatt vannak.
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Bankkölcsönhöz kell folyamodni
Vége felé közelednek a csatornahálózat kiépítési munkálatai, a projekt költségvetésének 20%-a pedig
a községet terheli, ezért szükségessé vált egy 478 ezer lejes bankkölcsön felvétele. Ebből a közelmúltban
elvégzett munkálatok (mint a szennyvíztisztító megépítése) és a még hátra levő munkálatok értékének
20%-os önrészét kell kifizetni.
A csatornázási projekt keretében jelenleg folyik a hat pumpaház és a szennyvíztisztító működtetéséhez
szükséges villanyhálózat engedélyeztetése, az áramellátás megoldására szükséges 120 ezer lejt már
előzőleg elkülönítettük a községi költségvetésben.
Sikerült egy pályázatot is benyújtani a környezetvédelmi minisztériumba annak érdekében, hogy a
csatornázásra való rácsatlakozás ne terhelje túlságosan a lakosságot. Egy háztartás csatlakoztatása akár
kétezer lejbe is kerülhet, de ha sikerül támogatást szerezni a pályázaton, akkor elérhető, hogy a
csatlakozási költség ezer lej alatt maradjon. A pályázat elbírálás alatt áll.

Visszaveszik a temetőt
A vadadiak visszakérték az önkormányzattól a Nagytemetőt. Az unitárius egyház kezelte temető 2007ben került tanácshatározattal községi tulajdonba és leltárba. Idén a községvezetés a vadadi Kicsitemetőt is
szerette volna bevenni a közvagyoni leltárba (2007-ben ugyanis az kimaradt), ekkor Dobos Jenő tanácsos
nemcsak hogy ellenezte a kezdeményezést, hanem indítványozta, hogy a Nagytemetőt kivegyék a
leltárból. Kiss Sándor Loránd lelkész 2005-ből és 2015-ből való telekkönyvi kivonatokat mutatott fel,
amely szerint a temető az egyházé. A tanács jóváhagyta a letárból való kivételt, de ez azt is jelenti, hogy
ezután az önkormányzat nem fordíthat többé pénzt, munkást, eszközt a temető rendezésére, takarítására,
ezt ezután a vadadi egyház kell végezze.

Ülésezett a helyi tanács
2016. aug. 16-án rendes ülését tartotta a helyi tanács. Hiányzott Iszlai József és Fazakas Csaba.
Ülésvezető: László László.
Napirendi pontok:
1. A jún. 28-iki tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
2. A helyi költségvetés módosítása. Pénzt osztottak le a tanügynek, ezt kell befoglalni a
költségvetésbe. Mindenki elfogadta.
3. A községben levő köztulajdonú iskolai egységek átadása ügykezelés végett a csíkfalvi Általános
Iskolának. Mindenki jóváhagyta.
4. A június 30-iki költségvetési zárszámadás jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
5. A 2016. évi köztisztségek elfoglalásáról szóló terv jóváhagyása. Mindenki elfogadta.
6. Egy 12 négyzetméteres helyiség bérbeadása árverés révén a volt községháza épületében. Mindenki
elfogadta.
7. A személyzeti szerkezeti felépítés és besorolás módosítása. Mindenki elfogadta.
8. A község részvételének jóváhagyása a Regionális Operatív Program 3.1-es kiírásán, az
energiatakarékos és megújuló energiát hasznosító rendszerek használatára középületek esetében.
Mindenki elfogadta.
9. Támogatási szerződés megkötése a Maros megyei Kataszteri Hivatallal az oszágos kataszteri és
telekkönyvezési program keretében. Mindenki elfogadta.
10. Autóvásárlás az önkormányzat számára bankkölcsön révén. Hat tanácsos elfogadta, Ambrus Jenő,
Szász Levente, Dobos Jenő ellene szavazott.
11. 2000 lej jóváhagyása az idei Csűrszemináriumok költségeinek fedezésére, 1000 lej jóváhagyása a
gyerekeknek a színjátszó táborban való részvételére. Hat tanácsos elfogadta, Ambrus Jenő, Szász Levente,
Dobos Jenő ellene szavazott.
►►►
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12. A község képviselőjének kijelölése, aki az Ecolect Maros egyesület közgyűlésén részt vesz. Mindenki
megszavazta.
13. A Számvevőszék 1291. számú átiratának bemutatása
14. A Számvevőszék 1333. számú átiratának bemutatása
15. A Maros megyei Törvényszék átiratának bemutatása, amelyben a Prefektúra bizonyos határozatok
visszavonását kéri
16. A Prefektúra 2132. számú átiratának bemutatása, amelyben a választott személyek vagyon- és
érdeknyilatkozatainak bemutatását kéri
17. Szász Ilona Ildikó kérésének bemutatása
18. Marton Ilona kérésének bemutatása
19. Fazakas Mihály kérésének bemutatása
20. A SC Sistem de Colectare-SLC Mures kérésének bemutatása
21. A 2012. évi 16-os határozat módosítása, a híd- és pallóépítési projekt új műszki és gazdasági mutatóinak
elfogadása. Mindenki elfogadta.
22. A polgármester felhatalmazása arra, hogy eljárjon az Aquapura Niraj fejlesztési egyesület felszámolása
érdekében. Mindenki elfogadta.

Ülésezett a helyi tanács
2016. szept. 15-én rendes ülését tartotta a helyi tanács. Jelen volt minden tanácsos. Ülésvezető: Varga Ervin.
Napirendi pontok:
1. Az augusztus 16-iki ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása. Hét tanácsos jóváhagyta, tartózkodott Fazakas
Csaba, ellene szavazott Szász Levenete, Dobos Jenő, Ambrus Jenő (ez utóbbi azért, mert szerinte a jegyzőkönyv
nem pontosan adja vissza az általa mondottakat).
2. A helyi költségvetés módosítása, hogy megtörténhessenek a következő kifizetések: 67205 lej a PUG-ra,
14000 beteggondozóknak, 4000 a csatornázás építkezési felügyelőjének, 9161 az iskolánál épített villámhárítóért,
4900 az egyéb, iskolánál végzett belső munkálatokért, 6000 sportra, 11000 fizetésekre, 21000 híd- és pallóépítésre,
66000 a három kultúrotthon kivitelezési tervére, 7000 az iskolaépületben és udvaron felszerelt videórendszerre,
4000 a délutáni oktatásra, 4000 a traktor időszakos ellenőrzésére. Hét tanácsos jóváhagyta, ellene szavazott Fazakas
Csaba, Szász Levenete, Dobos Jenő, Ambrus Jenő.
3. A polgármester felhatalmazása, hogy aláírhassa a dokumentumokat a Csíkfalva 34A. szám alatti terület
telekkönyveztetése során. Mindenki jóváhagyta.
4. A szászrégeni FAER által felajánlott programban (délutáni oktatás) való részvétel jóváhagyása. Hét
tanácsos jóváhagyta, tartózkodott Fazakas Csaba, Dobos Jenő, ellene szavazott Ambrus Jenő, Szász Levente.
5. Jóváhagyás, hogy a parcellák telekeltetését topográfai, kataszeri mérésekben jártas szakemberek végezzék
el. Hét tanácsos jóváhagyta, tartózkodott Fazakas Csaba, Dobos Jenő, Ambrus Jenő, Szász Levente.
6. 478.000 lejes bankkölcsön felvételének jóváhagyása a csatornázási költségekre. Mindenki jóváhagyta.
7. A községi vagyonleltár június 28-iki 7. határozatának módosítása. Mindenki elfogadta.
8. Új autó vásárlása az önkormányzat számára bankkölcsön révén. Hét tanácsos jóváhagyta, Fazakas Csaba,
Dobos Jenő, Ambrus Jenő, Szász Levente ellene szavazott. Fazakas Csaba az utóbbi egy év költségeit akarja látni,
Ambrus Jenő a vásárolandó autó típusát nem ismerve nem szavazta meg.
9. A csíkfalvi tömbházhoz tartozó 1141 négyzetméter terület telekeltetése. Mindenki jóváhagyta.
10. A nemrég makkai Emesétől vásárolt 438 négyzetméter terület telekeltetése. Mindenki jóváhagyta.
11. A csíkfalvi Állomás utca lakói kérésének megtárgyalása: a lakók sebesség- és teherkorlátozó táblák
kihelyezését kérik az autósforgalom csökkentése érdekében. Ehhez elsőként a megyei rendőrfelügyelőség
jóváhagyása szükséges, azután lehet ilyen tanácshatározatot elfogadni.
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Háztartási hulladék: október 17., november 14., december 12.
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Háztartási hulladék: október 19., november 16., december 14.
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