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2018. október 10-én rendkívüli ülést tartott a helyi tanács. Jelen volt 10 tanácsos, hiányzott László
László. Egyetlen napirendi pont: a megyei hulladékgazdálkodási rendszer részét képező szemétbegyűjtés
és elszállítás odaítéléséről szóló, Csíkfalva községet érintő dokumentáció jóváhagyása. Mindenki
jóváhagyta.
*******
2018. október 31-én rendes ülését tartotta a helyi tanács. Jelen volt 9 tanácsos, hiányzott Dobos Jenő
és Nagy Mihály. Napirenden a következők szerepeltek:
1. Ülésvezető elnök megválasztása a következő három hónapra: Szász D. Levente az új ülésvezető.
2. A szeptember 27-iki és október 10-iki ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása. 8 tanácsos jóváhagyja,
László László tartózkodik, mivel az okt. 10-iki ülésről hiányzott.
3. A helyi tanács képviselőjének nevesítése a csíkfalvi iskola vezető tanácsába: Varga Ervint jelölték
meg a tanács képviselőjének.
4. A helyi költségvetés kiigazítása: a napköziépítésre kapott összeg befoglalása.
Mindenki
egyetértett.
5. Támogatás megítélése a jobbágyfalvi katolikus egyháznak a védőszent megünneplésére. Mindenki
egyetértett.
6. Támogatás megítélése a szentmártoni egyháznak a Szent Márton nap megünneplésére. Mindenki
egyetértett.
7. Támogatás megítélése az asztali labdarúgó világbajnokságon való részvételre. Nyolcan
egyetértettek, Varga Ervin tartózkodott.
8. Ingyenes használati szerződés megkötése a szentmártoni unitárius egyházzal a Szentmárton 58A
alatti ingatlanra vonatkozóan. A helyi tanács 15 évre ingyenes használatra bocsátja az ingatlant azzal a
feltétellel, hogy a használó felújításokat végez és évente beszámol erről.
9. A napköziépítési beruházás új műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyása. Mindenki egyetértett.
10. Kérések: Ambrus Jenő kéri a vállalkozása szemétdíjának eltörlését. Szász Levente, László László,
Nagy Kálmán, Fazakas Csaba tartózkodik, Varga Ervin, Kovács Ferenc, Kilyén Csaba, Iszlai József a
kérés elvetésére szavaz.
Megjavítottuk a vadadi utat
November folyamán Vadadban megjavítottuk a községi
útnak azt a szakaszát, amely az elmúlt év folyamán megrepedt
és megsüllyedt. Véleményünk szerint a Gál utcából lefolyó
vízmennyiség eláztatta az út alapzatát, illetve át is folyt rajta,
emiatt gyengült meg és szakadt meg az úttest. A munkálat
során a Gál utcai víz számára sáncot ástunk és újraépítettük a
kút melletti átereszt, hogy a víz ne tudjon megállni az út
mellett, illetve ne folyjon át rajta. Ugyanakkor kibontottuk a
megszakadt
patakmartot
és
padkát,
betongyűrűk
behelyezésével és kőtöltéssel megerősítettük az út alapzatát és a patakmelléket, illetve kőréteggel lezártuk
a terület felszínét. A kivitelezett munka és a felhasznált anyag értéke 16 ezer lejre rúg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az polgármesteri hivatal tevékenységével, eredményeivel kapcsolatos hírek,
fényképek, valamint a helyi tanács ülései jegyzőkönyvei és a határozatai megtalálhatók a község honlapján is az
ms.ovelo.ro/csikfalva/ oldalon is.
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Dolgoznak az óvodán
Szeptemberben kezdte el a kivitelezési
munkálatokat a csíkfalvi napközi óvodánál a
közbeszerzést megnyert cég. Mint ismeretes, a
Helyi Fejlesztések Országos Programján tettünk
le pályázatokat a községbeli iskolai egységek
korszerűsítésére, ahonnan tavaly nyertünk
kormánytámogatást. A napközire kapott pénz
nem elégséges, meg kell pótolni a helyi
költségvetésből közel 335 ezer lejjel, de így sem
elegendő csak részleges udvarrendezésre, és nem
jut belőle didaktikai eszközökre.
A munkálatokkal jól haladnak, reményeink
szerint tavaszra elkészül az épület, és az

óvodások,
napközisek
az
iskolából
átköltözhetnek a tágas helyiségekbe.
Megtettük a szükséges lépéseket, hogy a
csíkfalvi, vadadi és búzaházi iskolákat is
felújítsuk és Jobbágyfalván új elemi iskolát
építsünk. (Szentmártonban az egyház visszakapta
az épületet, így oda nem ruházhatunk be.)
Tekintettel arra, hogy a nyáron háromszor
hirdettük meg a közbeszerzési eljárást a
munkálatokra, de egyetlen cég sem jelentkezett a
szűkös állami pénzkeret miatt, szükségessé vált,
hogy a terveket újragondoljuk. Ezzel végeztünk
is, és a napokban ismét meghirdetjük a
munkálatokat. Ezekre a beruházásokra aláírt
támogatási szerződéseink vannak a fejlesztési
minisztériummal, már csak a kivitelezőkre
várunk.
Késik a csatornarendszer átvétele
A csatornázási projekt befejezése terén sajnos
rossz irányba mentek el a dolgok, és a kivitelező

cég nem fejezte be a munkálatokat az október
16-iki határidőre. Az önkormányzat által
megrendelt vezetékmosás és videokamerás
vizsgálat során kiderült, hogy a lefektetett
rendszer 80 százalékával gondok vannak, a
talajban levő csöveknek vagy nincs meg a kellő
lejtése, vagy el vannak görbülve, probléma van
az összeillesztéssel, tömítéssel, vagy épp el van
repedve vagy be van törve a cső. Ilyen
helyzetben a község nem veszi át a munkálatot, a
cégnek az észlelt hibákat ki kell javítania. A
kivitelező ígéretet tett, de még nem kezdte el a
javításokat.
Ezek hosszadalmas munkát
jelentenek, erre végső határidőt június 16-ig
kapott a kivitelező a minisztériumtól.
Továbbá az önkormányzat költségére a
következő munkálatok történtek meg: tekintettel
arra, hogy a tervbe nem volt belefoglalva a
bekötőaknák fedelének betonba öntése, ezeket mi
bevállaltuk és mintegy 150 el is készült a
szükséges 445-ből. Ezek egy részét ki is
helyeztük. A szükséges cementet, vashálót,
kavicsot is mi biztosítottuk.
Ahhoz, hogy át tudjuk venni a rendszert,
szükség előtte leellenőrizni azt, így szerződést
kellett kötni a kimosására és videokamerás
ellenőrzésére, amelyek összértéke közel 100 ezer
lej.
Lassabban haladnak a kultúrotthonokkal
Európai pénzek felhasználásával zajlik a
szentmártoni, vadadi és búzaházi kultúrotthonok
felújítása, korszerűsítése. Mivel ezek befejezési
határideje a jövő év ősze, a kivitelező nem sieti
el a munkálatokat, ígérete szerint az idén a
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szentmártoni épület felújítására fektet nagyobb
hangsúlyt, hogy a munkálatok nagy részét
befejezze, a másik két épületnél az új tetőzet
megépítése és a nyílászárók behelyezése a cél. A
búzaházi épületnél van némi lemaradás, a
tetőszerkezet megépült, de még nincs befedve, a
nyílászárók a szentmártoni kultúrotthonban
vannak ideiglenesen elraktározva, ahogy a
tetőzettel végeznek, azokat is a helyükre illesztik.
Ígéret van, pénz még nincs
Ígéretet kaptunk arra, hogy október folyamán
a kormány pénzt ad a csíkfalvi sportbázis
befejezésére, de ez egyelőre sajnos elmaradt.
Ugyanez a helyzet az új csíkfalvi
kultúrotthon építésével is. A minisztériumban
még
májusban
megígérték
a
projekt
engedélyezését, de azóta arra hivatkoznak, hogy
a következő időszakban Románia európai
sportbajnokságokat kell rendezzen, ezért a
meglévő pénzeket az Oszágos Beruházási
Társaság (CNI) átirányította stadionok építésére.
Ilyen körülmények között az új kultúrotthonok
építése még várat magára az országban.
Dolgoznak a munkások
A nyár óta a községháza munkásai a
következő közérdekű munkálatokat végezték:
temetők kaszálása, kitakarítása, közterületek
rendbetétele, sáncok, árkok, átereszek javítása,
készítése, a szentmártoni parkoló elkészítése,
buszmegálló-várakozó megépítése Vadadban,
WC építése a jobbágyfalvi halottasházhoz, a
fából
készült
községi
műemlékek
és
községtáblák ápolása, kezelő lefestése.

Közérdekű felhívás
Sok visszajelzés érkezett a községből, hogy
az év folyamán sok porta (kapun belül és kívül)

el van hanyagolva, nincs lekaszálva, nincs
rendben tartva a sánc, annak ellenére, hogy az
illető portát lakják. Egy tanácshatározat szerint a
polgármesteri hivatal megteheti azt, hogy a
szükséges munkálatokat (kaszálás, sánctakarítás)
elvégzi bizonyos illeték ellenében, amelyet
ráterhelnek az illető tulajdonos adójára.
Erre azért van szükség, mert az ilyen
rendezetlen porták nagyon rontják a község
képét, az emberek konfortérzetét, nem beszélve a
rágcsálók
elterjedéséről,
közegészségügyi
problémákról. Ez az illeték nem kis mértékű,
ezért ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy takarítson a portáján (kapun belül és kívül).
Határidő: december 7., ez után megjelenhetnek a
munkások a gépekkel, a tulajdonos pedig fizetni
fog a hanyagságért.
Még be lehet nyújtani a kéréseket
Császár Károly szenátor kezdeményezésére a
nyáron a parlament módosította a földtörvényt,
így lehetőség nyílt a lakóházak és a hozzá tartozó
belterületek (udvar, kert) könnyített eljárásban
történő telekelésére. Ez azokra az esetekre
vonatkozik, amikor a telek egy része vagy teljes
egésze még a román állam vagy a volt kollektív
gazdaságok
(CAP)
nevén
szerepel
a
telekkönyvben. A helyzet rendezésére vonatkozó
kérést és dokumentációt a helyi polgármesteri
hivatalban lehet benyújtani legkésőbb
december 4-ig! Ezt követően ezzel az eljárással
már nem lehet élni!
Jól szerepelt a focicsapat
Meglepően jól szerepelt az őszi bajnokságban
a község focicsapata: 11 mérkőzésből 9-et
megnyert, 2-t elveszített, így 27 ponttal a bajnoki
tabella első helyén zárta a 6. liga idei
pontvadászatát. Az őszi szereplésre a megyei
tanácstól 2500 lejt kapott a klub egy pályázat
alapján.
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Eredményesek a kis színjátszók
Igen sikeres évet tudnak maguk mögött a
csíkfalvi iskola Tündérkert csoportjának gyerek
színjátszói. Az elemi iskolásokból álló csapat
június
elején
ismét
részt
vett
a
Székelyudvarhelyen
megrendezett
Kárpátmedencei Legendárium Karneválon, ahol a

nyárádmagyarósi Leánydombok mondájának
feldolgozásával léptek színpadra és nyomban
elnyerték a zsűri tetszését, s ezzel együtt a 2.
helyezést is. Ennek köszönhetően jutalomként
meghívást kaptak a népmese napja alkalmából
Budapestre is, ahol szeptemberben egy négy
napos ingyenes „kiruccanás” keretében a Várkert
Bazárban is bemutathatták a darabot. Októberben
a gegesi Almafesztivál keretében láthatta ismét
őket a közönség, majd november 16-án az
erdőszentgyörgyi Színpad színjátszó fesztiválon
is felléptek, ahol ismét lenyűgözték a zsűrit és a
Legjobb gyerekelőadás díjjal térhettek haza.
Gratulálunk és köszönjük a gyerekeknek a kitartó
munkát és a játékos, mókás, jókedvű színjátékot.
Marton Erzsébet-Zsófia

Ülésezett a helyi tanács
2018. szeptember 27-én rendes ülését tartotta
a helyi tanács. Jelen volt 11 tanácsos. Napirenden
a következők szerepeltek:
1. A július 23-iki ülés jegyzőkönyvének
jóváhagyása. Hét tanácsos jóváhagyja, Varga
Ervin, Kilyén Csaba, Kovács Ferenc, Iszlai
József tartózkodnak, mivel hiányoztak arról az
ülésről.

2. A község részvétele a délutáni oktatási
program támogatásában. Mindenki egyetértett
havi 1000 lej megítélésével.
3. Támogatás megítélése az iskola színjátszó
csoportjának a nyári színjátszó táborban való
részvétel költségeinek fedezéséhez. Mindenki
egyetért 1000 lej megítélésével.
4. A községi utcák és a 27A községi út
aszfaltozási
projektje
műszaki-gazdasági
mutatóinak, illetve a PNDL révén államilag nem
támogatott költségeknek a helyi költségvetésből
való fedezésének jóváhagyása. Mindenki
egyetértett.
5. Együttműködési megállapodás megkötése
a helyi tanács és a megyei rendőrfelügyelőség
között partnerségi szolgáltatásra: mindenki
egyetértett.
6. A 2017. évi 74. számú tanácshatározat
módosítása, a nem bírói illeték eltörlése:
mindenki egyetért, ugyanis a törvény eltörölte ezt
az illetéket.
7. A 2017. évi 74. számú tanácshatározat
módosítása,
közterület-foglalási
illeték
bevezetése: mindenki elvetette, ugyanis már
létezik egy hasonló illeték.
8. Köztisztasági illeték megállapítása a 2018.
évre a vállalkozók és jogi személyiségek
számára: az előterjesztést túl nagynak minősítve,
a következő illetéket határozták meg: 1-5
alkalmazottal rendelkezőknek 200 lej+TVA, 620 alkalmazottal rendelkezőknek 400 lej+TVA,
21 alkalmazott felett 600 lej+TVA. Nyolcan
megszavazták, Kilyén Csaba, Ambrus Jenő,
Varga Ervin tartózkodnak.
9. A község részvétele a bekecsi világháborús
hősök
megemlékező
ünnepségének
szervezésében és anyagi támogatás megítélése a
szervezési költségekre. Mindenki jóváhagyja a
részvételt és 2000 lejes támogatást.
10. A helyi költségvetés kiigazítása: a
testvértelepülési
programra
kapott
pénz
befoglalása. Mindenki egyetértett.
11. A község 2018. június 30-iki
zárszámadásának
jóváhagyása:
mindenki
egyetértett.
12. A község partnerként való részvétele egy
nyárádmenti
turisztikai
együttműködési
projektben. Mindenki egyetértett.
13. Különfélék megtárgyalása.
*******
►►►►

