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HULLADÉKELSZÁLLÍTÁSI PROGRAM
2020. március 10. – 2021. március 2.
Dátum
Március 10.
Március 17.
Március 24.
Március 31.
Április 7.
Április 14.
Április 21.
Április 28.
Május 5.
Május 12.
Május 19.
Május 26.
Június 2.
Június 9.
Június 16.
Június 23.
Június 30.
Július 7.
Július 14.
Július 21.
Július 28.
Augusztus 4.
Augusztus 11.
Augusztus 18.
Augusztus 25.
Szeptember 1.

Hulladéktípus
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg

Dátum
Szeptember 8.
Szeptember 15.
Szeptember 22.
Szeptember 29.
Október 6.
Október 13.
Október 20.
Október 27.
November 3.
November 10.
November 17.
November 24.
December 1.
December 8.
December 15.
December 22.
December 29.
Január 5.
Január 12.
Január 19.
Január 26.
Február 2.
Február 9.
Február 16.
Február 23.
Március 2.

Hulladéktípus
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém
Háztartási
Papír/karton + üveg
Háztartási
Műanyag + fém

Folyik az APIA-kampány
Június 15-ig lehet benyújtani az idei kérelmeket a mezőgazdasági támogatásokra a megyei APIAhivatalokban. Szokás a szerint a községi polgármesteri hivatal az idén is felvállalta, hogy személyzete
révén besegít a gazdáknak a kérések számítógépes elkészítésében. Május 12-ig a 172 gazdából 115
állította össze segítségünkkel a dossziéját.

Polgármesteri HÍRLEVÉL
Csíkfalva község polgármesterének időszakos kiadványa. 650 példány. Ingyenes. Felelős szerkesztő: Balogh István

Polgármesteri

H Í R L E V É L
75. szám, 2020. május

Tekintettel
a
koronavírusjárvány
megjelenésére, március óta további feladatok
hárultak a polgármesteri hivatalra, így egyéb
elfoglaltságok miatt többnyire csak a közösségi
oldalon (facebook.com/Csíkfalva község lakói)
kommunikáltuk az idei újdonságokat a
lakossággal, ezúttal most nyomtatott formában is
beszámolunk a legfontosabb tennivalóinkról és
az idei tanácshatározatokról (amelyek a község
internetes oldalán is megtekinthetők).

Megújulnak az iskolák
Idei munkálatok előkészítésével zártuk a
tavalyi évet, rég várt beruházásokat hoztunk „tető
alá”.
December 16-án kivitelezési szerződést
írtunk alá egy új elemi iskola megépítésére
Jobbágyfalván. A 1.085.393 lej értékű
beruházás kormányprogramból (PNDL) zajlik, a
község önrésze 107.829 lej lesz. A kivitelezést
egy náznánfalvi cég vállalta el. A több mint száz
éves régi
iskolát
lebontják,
az udvar
hátsó
részén egy
kétszintes
új épület
kap helyet,
amely
megoldja a tanteremgondokat a község
legnagyobb településén.
December 31-én a búzaházi elemi iskola és
óvoda épületének korszerűsítésére is aláírtuk a
kivitelezési szerződést egy székelyudvarhelyi
céggel. A 650 ezer lej értékű beruházás során a
több mint száz éves épületet teljesen
korszerűsítik, egy tanteremmel és egy
kazánházzal toldják meg, és újjáépítik a
tetőszerkezetet is.
A
csíkfalvi
iskola
korszerűsítési
munkálataira még októberben aláírtuk a
kivitelezési szerződést, a kivitelezés jogát egy

székelyudvarhelyi cég nyerte el. A szerződés
értéke 1.136.712,47 lej. A munkálatok során
kicserélik a teljes tetőszerkezetet és az emelet
mennyezetét, új nyílászárókat (ajtók, ablakok)
helyeznek el, az épület külsejét hőszigetelik,
vakolják és leszínezik, esővízcsatornákat
szerelnek fel, az épületben kicserélik a
villanyhálózatot, javítják és újrameszelik a belső
falakat, kicserélik a padlózatot a termekben.

Folyik a kövezés
A kedvező időjárási feltételeit figyelembe
véve elkezdődött a csatornázási munkálatok

során tönkrement utcák javítása, kövezése. A
tavalyi év végén rendelkezésünkre álló
pénzösszegből megvásároltunk 2266 tonna
követ, amelyet a vállalkozó elkezdett leszállítani,
míg az önkormányzat munkagépe és munkásai
elkezdték annak elterítését a mellékutcákban
Szentmártonban
és Csíkfalván. A
megvásárolt
kőmennyiség
nem lesz elég
minden
utca
maradéktalan
feljavítására, de
amíg
tart,
dolgozunk
belőle,
ami
pedig elmarad,
azt
saját
költségvetésből
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fogjuk pótolni.
Eddig a következő utcákban végeztünk
kövezést:
Csíkfalván a Temető utcában, a Mihályközben (Templom utca) és a Muszka-közben
köveztünk, Vadadban a Belső, Rövidítő,
Csarnok és Bota utca kapott zúzott követ,
valamint a Hanga utca fele, Szentmártonban a
Temető, Belszeg, Erdőalja utca, Jobbágyfalván
a Patakfalva utca és a Báró-köz kapott követ.
Ahogyan a szállító cég biztosítani és küldeni
tudja a követ, a munkálatokat folytatjuk az
elmaradt utcákban: Vadadban a Hanga,
Szentmrátonban a
Marton utcák,
míg
Jobbágyfalván a Nyulas-, Varga- és Szászközben, a Dászkel és Demián utcákban is lesz
kövezés, amint a csatornázási hibák javítási
munkálatai befejeződnek.

részt pedig vastagabb műanyag lemezt. A
szükséges anyagot a helyi költségvetésből
vásároltuk, a munkálatot a hivatal munkásai
végezték el.
Folytattuk a tavaly elkezdett teraszbővítést a
vadadi halottasháznál. A tervezett falakat
felraktuk a tavaly készült alapra, és előre

Dolgoztunk a halottasházaknál
A csíkfalvi ravatalozónál padokat szereltünk
fel a terasz hosszában. A fa gyalulását,
csiszolását, festését, a fémlábak összeállítását,
festését és a felszerelésüket a polgármesteri
hivatal munkásai végezték el.
Sikerült
elkészíteni
és
felszerelni
Szentmártonban
és
Csíkfalván
a
ravatalozóknál a koszorútartókat a terasz
hosszában, Szentmártonban az épületben is. A
kivitelezést a polgármesteri hivatal munkásai
végezték el. Kilyén Csaba segítségével sikerült
bádogburkolást
szerelni
a
szentmártoni
ravatalozó teraszának két tartógerendájára.
A Csíkfalván felszerelt padokhoz és
koszorútartókhoz szükséges vas- és faanyagot a
faluból összegyűjtött pénzből fedeztük (közel
ezer lej). A szentmártoni koszorútartókhoz
szükséges anyagot a helyi költségvetésből
vásároltuk.
Az önkormányzat munkásai a szentmártoni
halottasháznál elkészítették a „régi” épület el
nem végzett sallazását, továbbá annak érdekében,
hogy a galambok előtt lezárjuk a padlásteret, a
régi és új tetők találkozásánál levő felületet
belambériáztuk. A sallazást, a lambériázást és a
tornyot lefestettük, a torony ablakaira hálót
tettünk.
Április
22-én
a
szentmártoni
ravatalozóháznál kicseréltük a terasz bal oldali, a
szél által megrongált, összetört műanyag falát.
Ehhez részben lambériát alkalmaztunk, nagyobb

beszerzett ablakokat helyeztünk be. Az
építőanyagot
a
helyi
költségvetésből
biztosítottuk, a munkát a polgármesteri hivatal
munkásai és gépei végezték el.
Idén folytatjuk a Búzaházán elkezdett
ravatalozó építését-szépítését. A tavasz folyamán
kihelyeztük az előre elkészített korlátokat a
ravatalozó bejáratánál.
A jobbágyfalvi ravatalozó mosdójában
sikerült felszerelni a préselt lemezből (PAL)
készült elválasztó falakat, amelyeket még
december végén megvásároltunk a lakosoktól
gyűjtött pénzből. Ehhez tartólábakat készítettünk,
vásároltunk sarkokat, fogasokat, zárakat. Az
összeállítást, beszerelést az önkormányzat
munkásai végezték el.

Tereprendezés az orvosi rendelőnél
Április második hetében négy napon át
dolgoztunk az orvosi rendelő előtti udvaron és
kertben: kitakarítottuk a fölösleges növényzetet,
megmetszettük a fákat, kitakarítottuk a
virágágyásokat,
19
pótkocsi
földet szállítottunk és terítettünk el annak
érdekében,
hogy egyenesbe hozzuk a
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talajt.
Vásároltunk fűmagot és bevetettük a
területet, remélve, hogy az eső meg is áztatja,
hogy jó körülmények között kikelhessen. Vetés
előtt a földet felapróztuk, vetés után meg is
hengereltük. A kert karbantartása érdekében
ágvágó fűrészt, metszőollót, permetező gépet is
vásároltunk.
A munkálatot a
polgármesteri
hivatal
munkásai
és
munkagépei végezték el.
Ugyanakkor április
végén új bejárati ajtót
szereltettünk az orvosi
lakáshoz az eredeti, több
mint
ötven
éves,
megrongálódott faajtó
helyébe.

Elkezdődött a búzaházi iskola
korszerűsítése
Néhány nappal ezelőtt jelentkezett a nyertes
cég, hogy elkezdje a búzaházi iskolánál a
bővítési és korszerűsítési munkálatokat. Ezért
kiköltöztettük az épületből a még ott lévő
asztalokat, székeket, szekrényt, katedrát,
személtető eszközöket, játékokat és tűzifát.
Levágtuk
az
udvaron
a
zavaró
faágakat,
letakarítottuk
azt a területet,
ahová
az
épületbővítést
tervezték, és
elszállítottuk a kitermelt földet és építkezési
hulladékot.

A munka elkezdődött az épületben: teljesen
lebontották az épület tetőszerkezetét és
mennyezetét, lebontották a tűzifaraktárt, és már
épül az új épületrész is.

Dolgoznak a csatornán
Április 20. óta Jobbágyfalván és Csíkfalván
folytatódik a csatornahálózat kiépítése során
hibásan kivitelezett részek kijavítása. A javítási
munkálatok befejezése után a rendszert ismét ki
kell mosni és ismét el kell végezni a
videóvizsgálatot, hogy meggyőződjünk, valóban
jó minőségben és
hiánytalanul
vannak-e elvégezve
a
javítási
munkálatok.
A javításokkal
párhuzamosan
folytatódik
a
hiányzó
bekötőaknák
elhelyezése
és
rácsatlakoztatása a
hálózatra. A több
mint 130 bekötő
akna már nem
képezi az államilag támogatott csatornázási
beruházás részét, ezeket a helyi költségvetésből
kell megvásárolnunk.
Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a csatornahálózatra való csatlakozás
még nem lehetséges, hiszen a rendszer nincs
befejezve. Ezért mindenkit felkérünk, hogy ne
engedjenek szennyvizet a csatornahálózatba.
Akit rajtakapunk, hogy törvénytelenül
használja a csatornahálózatot, az kemény
pénzbírságra számíthat. A hálózat akkor lesz
használható, amikor a javítások és ellenőrzések
után átveszi azt működtetés céljából az Aquaserv
vállalat.

Hidat szélesítettünk
Április 23-án elkezdtük Jobbágyfalván a
Báró-köz és a megyei út kereszteződésénél (az
üzlet mellett) levő híd megszélesítését. A
munkálatok amiatt szükségesek, hogy az itt lakók
és cégek gyakran jelezték, hogy nagyobb
járművekkel igen nehéz befordulni az utcába.
A híd szélesítése érdekében betonfalakat
öntöttünk, a tetejére vasalt betonlemezeket
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helyeztünk. A munkálatokat a polgármesteri
hivatal munkásai és munkagépei végzik.

Szépítjük a köztereket
A tavasz beköszöntével elkezdtük a közterületek
kaszálását, szépítését, rendbetételét, az orvosi
rendelő udvarának rendezése után a központi
parkban is kaszáltunk, fákat metszettünk,
visszavágtuk az élősövényt és permeteztünk. Ezt
követően a jobbágyfalvi kultúrotthonnál nyírtuk le a
területet, majd a
csíkfalvi
futballpályán
és
a
községközpontban.

Tele vagyunk szeméttel
Folyamatosan azt tapasztaljuk minden
faluban, hogy egyre sokasodik a természetbe
kihordott szemét. Annak ellenére, hogy hetente
elszállítja szemetes autó, mégis ott éktelenkedik
szinte minden lépésre, tanúskodva a közös
lakótér és közterületek “tisztaságáról” Ezt mi, itt
élő emberek tesszük, ez az itt élők
„bizonyítványa”.
Köszönhető
mindazon
felelőtlen, egymást, saját magát és a természetet
nem tisztelő személyeknek, akik közöttünk élnek
– talán éppen szomszédok, rokonok, barátok.
Vadadban a faluban is, és a falun alól, a
megyei út felé is több helyen megtelt a Ferencpatak medre pillepalackokkal, többnyire sörös
flakonokkal. Sajnos, ehhez hasonló képeket
láttunk, tapasztaltunk már a tavaly, tavalyelőtt is.
A vadadi buszmegállóban és környékén is
állandóan szemetes a hely, napraforgó-maghéj,
cigarettás és energiaitalos dobozok, műanyag
palackok hevernek szerteszét, habár a helyszínre
szemetesládát is felszereltünk. A várakozó
épületén pedig több helyen is vágások,
karcolások jelzik, hogy valakik “szórakozásból”
rongálják a faépítményt.
Csíkfalván a temető közelében az árkokban,
útszélen
jelentek
meg
szemétkupacok,
Szentmártonban pedig nemcsak a palló
közelében, hanem a Nyárád-part más szakaszain
lépten-nyomon
háztartási
szemét,
üveg,
gumiabroncsok hevernek.
A tavasz beköszöntével a társadalmi segélyre
jogosult (és ezért közmunkaköteles) személyek
és
a
polgármesteri
hivatal
munkásai

szemétgyűjtést végeztek a község területén.
Jobbágyfalván, Csíkfalván és Szentmártonban a
falvakban, továbbá Szentmárton felső kijáratától
Vadad bejáratáig az út mentén mintegy 30 zsák
szemét gyűlt össze, de a Megyei Tanács
útkarbantartó munkásai is összegyűjtöttek 6 zsák
szemetet a megyei út mentén a községben.
Ez a sok szemét rólunk, emberekről, a község
lakosairól
beszél,
igényességről,
viselkedési
kultúráról,
a
természet
és
embertársak
iránti
tiszteletről
(vagy inkább ezek hiányáról).
Ennek a
szemétnek nem az utak, folyók, patakok szélén
volna a helye, hanem az utcai és otthoni szemetes
kukákban. Ha már mindenképp ki kell fizetni a
hulladékbegyűjtési és elszállítási illetéket...

Figyeljünk a tüzekre!
Mivel az elmúlt időszakban gyakran
riasztották a tűzoltókat erdőn-mezőn felügyelet
nélkül hagyott tüzek oltására,
ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a határban tüzet gyújtani tilos, a száraz
növényzet elégetéséhez pedig engedélyt kell
kérni a polgármesteri hivataltól és csak
felügyelet és óvintézkedések mellett szabad tüzet
gyújtani. A felügyelet nélkül maradt tűz szeles
időben nagyon gyorsan elterjed, ezért hatalmas
károkat okozhat mások területén és az erdőkben
is, ezért nagyon kérünk mindenkit, a
katasztrófahelyzetek megelőzése érdekében csak
engedéllyel és körültekintően gyújtsunk tüzet, ha
pedig valahol tüzet észlelünk, értesítsük azonnal
a tűzoltókat.
A helyi önkéntes tűzoltóság telefonszáma
0756-204636,
0745-703095,
a
hivatásos
tűzoltókat a 112-es egységes országos
riasztószámon kell értesíteni.

Be kell jelenteni a permetezést
Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy kötelesek
bejelenteni a községházán, ha növényvédelmi
munkálatokat (permetezést) szeretnének végezni
a mezőgazdasági területeiken, ugyanis a
polgármesteri hivatal köteles erről értesíteni a
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helyi méhészeket. A permetezéshez nem
szükséges engedély a községházáról, de kötelező
bejelenteni azt legalább 48 órával a munkálat
előtt.
Ha valaki ennek nem tesz eleget, és a
permetezés
következtében
méhelhullás
(pusztulás) keletkezik, a kárt az illető gazda
köteles megtéríteni az érintett méhész(ek)nek!

Még mindig lehet kedvezményesen
adót fizetni
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki
eddig még nem tette meg, még június 30-ig élhet
azzal a lehetőséggel, hogy kedvezményesen
fizethet adót. A pénzügyi törvénykönyv szerint
aki március végéig kifizeti az éves adót, az 10
százalék kedvezményben részesül. A különleges
illetékekre (mint szemétdíj és őrségdíj) nem jár
kedvezmény, azokat teljes egészében fizetni kell.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az
adó két részletben is fizethető kamatmentesen, az
első félévi részlet március 31-ig fizethető, a
második részlet szeptember 30-ig. Amennyiben
ezekig a dátumokig nem fizeti ki valaki az adott
félévi részletet, havi 1% kamatot kell fizetni az
adott összegre. A járványhelyzetre való
tekintettel, aki június 30-ig fizet, annak nem
számolnak késedelmi kamatot.

Korlátozott ügyfélfogadás a
községházán
A koronavírus-fertőzés veszélyére való
tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a
következőkre:
 Amennyiben lehetséges, mellőzzék az
ügyintézést a polgármesteri hivatalban
 Az ügyfeleket csak legszükségesebb
esetekben szolgáljuk ki
 Amennyiben a hivatalhoz szeretnének
fordulni, előzetesen érdeklődjenek telefonon
 Kéréseiket, bejelentéseiket postai úton, emailen, faxon és telefonon tegyék meg
 Az
APIA-s
támogatási
kérelmek
összeállítása érdekében a
gazdák értesítve lesznek a
teendőkről.
Megértésüket
köszönjük!

Kötelező a maszk viselete!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy május
15-étől, péntektől kezdődően a készenléti állapot
bevezetésével kötelezővé válik az arcvédő
maszkok viselete a közintézményekben és a
tömegközlekedésben.
Ennek értelmében a Polgármesteri Hivatal
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
községházára való belépés péntektől csak maszk
viselete esetén engedélyezett!
Felkérünk mindenkit, a hátralevő napokban
vásároljon vagy készíttessen arcvédő maszkot.
Enélkül senki nem léphet be a hivatalba! Ajánlott
a kesztyű használata is!

Maradjunk továbbra is óvatosak!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a koronavírusjárvány miatt bevezetett szükségállapotot május
15-től készenléti állapot váltja fel, így néhány
korlátozást feloldanak, többek között az egyéni
helyváltoztatásra vonatkozó megszorításokat, és
nem lesz majd kötelező a kijáráskor szükséges,
saját felelősségre kitöltött nyilatkozat a
településen belül. Viszont május 15-től
kötelezővé válik a maszk viselete nyilvános zárt
helyeken (például üzletekben, hivatalokban) és a
tömegközlekedési eszközökön (busz, vonat,
taxi).
Így a polgármesteri hivatalba való belépés is
péntektől csak maszk viselete esetén
engedélyezett! Felkérünk mindenkit, vásároljon
vagy készíttessen arcvédő maszkot. Enélkül
senki nem léphet be a hivatalba! Ajánlott a
kesztyű használata is!
Az időseknek hangsúlyozottan felhívjuk a
figyelmét, hogy amennyiben lehetséges, a
bevásárlásra, gyógyszer kiváltására kérjenek meg
fiatalabb családtagot, rokont, ismerőst, de ha
mégis el kell menniük otthonról, figyeljenek a
kijárási időszakra.

Rendezzék a porták elejét!
A Polgármesteri Hivatal ismételten felkéri a
lakosságot, hogy mindenki rendezze a portája
előtti területet: a gyepet kaszálja le, a sáncot ássa
ki. A következő időszakban ellenőrzéseket
végzünk és szankciókat alkalmazunk!
Szükséges, hogy a rendezési munkálatot
mindenki végezze el, hiszen hiába teszi meg tíz
ember és egy elmulasztja, a víz nem tud lefolyni
az árokban, megakad valakinek a háza előtt.
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Buszmegállók készülnek
Három faépítmény készül el a napokban: a
polgármesteri
hivatal
munkásai
egy-egy
buszmegálló-várakozót
építenek,
amelyet
Jobbágyfalván, Csíkfalván és Szentmártonban
helyezünk ki. A szükséges fa vázelemet a
búzaházi iskola lebontott tetőzetéből biztosítjuk,
a szükséges ácselemeket és lambériát a
költségvetésből fedezzük. Egyelőre csak egy-egy
várakozó készül, de az év folyamán még
készítünk egyet-egyet minden falunak. Az
építményeket egyelőre ideiglenesen betonlapokra
helyezzük, mígnem a járdásítás vagy aszfaltozás
során megtaláljuk végleges helyüket.

Kutyák a szorítóban
Néhány napja szerződést kötöttünk egy
szakcéggel a kóbor kutyák befogására és
elszállítására,
így
hamarosan
ismét
biztonságosabbá válhatnak az utcák. A hét
folyamán megtörtént az első razzia, a sintérek 4
ebet fogtak el: Jobbágyfalván kettőt, egyet-egyet
Csíkfalván és Búzaházán. A szerződés
értelmében minden kutya befogása, elszállítása,
utógondozása 450 lejbe (+TVA) kerül, amit az
önkormányzat fizet. Amennyiben valakinek az
utcán felügyelet nélkül található állatát befogják,
azt csak a bér kifizetése ellenében szolgáltatják
vissza a sintérek záros határidőn belül. Ezért
mindenkit kérünk, a kutyákat tartsák az udvaron,
a kerítéseket javítsák meg, hogy ne
kerülhessenek “kutyaszorítóba” a gazdák is.

Virágokat ültettünk
A hét folyamán elvégeztük a szokásos tavaszi
virágültetést is: több mint 260 tő virágot
vásároltunk 670 lej (+TVA) értékben, amelyet a
polgármesteri hivatal egyik alkalmazottja és egy
társadalmi segélyre jogosult személy ültettek el.
A virágok Jobbágyfalván a kultúrotthonnál,
Csíkfalván a községháza előtti zöldövezetben és
az orvosi rendelő udvarán kerültek földbe.

Ülésezett a helyi tanács
Január 8-án rendes ülését tartotta a helyi tanács.
Jelen volt 10 tanácsos, hiányzott Kilyén Csaba

Napirenden a következők szerepeltek:
1. A
2019.
december
9-iki
ülés
jegyzőkönyvének
jóváhagyása.
Mindenki
jóváhagyta.
2. A súlyosan fogyatékosok személyi
gondozói
számának
növelése.
Mindenki
jóváhagyta a növelést 5 fővel.
3. A
polgármesteri
szakapparátus
felépítésének jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
4. A község 2019. évi költségvetésének
kiegészítése az év végén kapott pénzek
befoglalásával. Mindenki jóváhagyta.
5. A fejlesztési hiányösszegek fedezése a
költségvetési többletből. Mindenki jóváhagyta.
6. A 2019. évi költségvetési többlet
felhasználása. Mindenki jóváhagyta, hogy 200
ezer lejt a működési, 340 ezret a fejlesztési
fejezetnél használhassunk fel.
7. A
2020-201-es
tanév
községi
iskolahálózatának jóváhagyása. A szentmártoni
óvodai gyereklétszám leellenőrzése céljából
levették a napirendről a témát.
8. Szerződésbontás az őrséget végző céggel.
A témát az MPP tanácsosai kezdeményezték, de
levették a napirendről.
9. Résztámogatás a község részéről a
délutáni
oktatási
programhoz.
Mindenki
jóváhagyta a hozzájárulást 5.500 lejjel.
*******
Február 18-án rendes ülését tartotta a helyi
tanács. Jelen volt 10 tanácsos, hiányzott Kilyén
Csaba.
Napirenden a következők szerepeltek:
1. A január 8-iki ülés jegyzőkönyvének
jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
2. A község 2020. évi költségvetésének
elfogadása. Mindenki jóváhagyta.
3. A súlyos fogyatékkal élők gondozóinak
tavalyi
második
félévi
tevékenységi
beszámolójának
jóváhagyása.
Mindenki
jóváhagyta.
4. A társadalmi segélyesek által végzett
közérdekű munkák tervének jóváhagyása.
Mindenki jóváhagyta.
5. A
helyi
tanácsosok
illetménye
nagyságának megállapítása a tanácsülésen és
szakbizottsági ülésen való részvételért. Az
illetmény
nagyságát
a
polgármester
illetményének 10%-ában állapították meg.
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6. A köztisztasági illeték módosítása. A
törvény értelmében 2020-tól tonnánként 30 lejről
80 lejre nő a szemétre rótt gazdasági illeték, ezért
január-februárra az eddigi 4,2 lejről 4,82 lejre
(+TVA)
nő
a
szemét
elszállításának
személyenkénti havi díja. Fazakas Csaba, Dobos
Jenő, Ambrus Jenő, Szász Levente ellene szavaz,
a többiek elfogadják.
7. A köztisztasági szolgáltatás átruházása
meghatározott időre. Mindenki jóváhagyta.
8. A
köztisztasági
szolgáltatási
szerződéskötés jóváhagyása a következő egy
évre az F&G Eco céggel. Dobos Jenő, Ambrus
Jenő, Szász Levente ellene szavaz, a többiek
elfogadják.
9. Csíkfalva község erdeiből kitermelendő, a
2019-2020. évre szóló famennyiség kikiáltási
árának meghatározása. Mindenki egyetértett a
referenciaárakkal.
10. Ülésvezető elnök választása a következő
három hónapra.
11. A
2020-201-es
tanév
községi
iskolahálózatának jóváhagyása. A tavalyihoz
hasonló marad. Dobos Jenő, Ambrus Jenő, Szász
Levente, Fazakas Csaba ellene szavaz, a többiek
elfogadják.
12. A csíkfalvi, vadadi, búzaházi iskolák
bővítését és korszerűsítését célzó projekt
műszaki-gazdasági mutatóinak és az állam által a
PNDL programban nem fizetett költségek
fedezésének jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
13. Az új jobbágyfalvi elemi iskola építését
célzó projekt műszaki-gazdasági mutatóinak és
az állam által a PNDL programban nem fizetett
költségek fedezésének jóváhagyása. Mindenki
jóváhagyta.
*******
Március 10-én rendkívüli ülését tartotta a
helyi tanács. Jelen volt 10 tanácsos, hiányzott
Dobos Jenő.
Napirenden a következők szerepeltek:
1. A februári ülés jegyzőkönyvének
jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
2. Az őrségi illeték módosítása. A
minimálbér növekedése miatt az őrségi illeték az
eddigi havi 2.116,5 lejről 2.269 lejre nőtt.
Ambrus Jenő, Szász Levente, Fazakas Csaba
ellene szavaz, a többiek elfogadják.
3. A csíkfalvi óvodaépítési projekt végső
műszaki-gazdasági mutatóinak és az állam által a
PNDL programban nem fizetett költségek
fedezésének jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.

4. Együttműködés és a feladatok leosztása a
megyei és helyi tanács között az iskolai „tej-kifli
programban”. A diákoknak kiosztott iskolai élelmiszerre a megyei tanács szervezi meg a
közbeszerzési eljárást. Mindenki jóváhagyta.
5. A köztisztasági illeték módosítása.
Márciustól a magánszemélyek 4,7 lej+TVA
összeget
fizetnek
havonta
a
szemét
elszállításáért, míg a vállalkozók a következő
képpen: 5 alkalmazottig 238 lej/év, 20
alkalmazottig 476 lej/év, 20 alkalmazott fölött
714
lej/év. Ambrus Jenő, Szász Levente,
Fazakas Csaba ellene szavaz, a többiek
elfogadják.
*******
Május 8-án rendkívüli ülését tartotta a helyi
tanács. Jelen volt 11 tanácsos.
Napirenden a következők szerepeltek:
1. A márciusi ülés jegyzőkönyvének
jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
2. A 2020. évi helyi költségvetés
kiegészítése. Mindenki jóváhagyta.
3. A helyi költségvetés 2019. évi
zárszámadásának
elfogadása.
Mindenki
jóváhagyta.
4. A helyi költségvetés 2020. március 31-iki
zárszámadásának
elfogadása.
Mindenki
jóváhagyta.
5. Mezőtóhát községnek az ADI Aquainvest
társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyása.
Mindenki jóváhagyta.
6. Új szerződés megkötése a Gyulafehérvári
Caritas egyesülettel az otthoni beteggondozásra.
Mindenki jóváhagyta.
7. A helyi költségvetésből nyújtott vissza
nem térítendő támogatásokat igénylő magán- és
jogi személyek kéréseit elbíráló bizottság
szervezési
és
működési
szabályzatának
jóváhagyása. Mindenki jóváhagyta.
8. Együttműködési
egyezmény
megkötésének jóváhagyása a község és a megyei
rendőr-főkapitányság
között.
Mindenki
jóváhagyta.
9. A község utcai közvilágítási rendszerének
korszerűsítése. A témát levették a napirendről,
mivel a kormány hamarosan pályázati kiírást tesz
közzé, ezért megvárják ennek kritériumait,
feltételeit, és hogy tud-e pályázni a község.
10. Jogi
szaktanácsadási
szerződés
megkötése egy, a helyhatóságot peres ügyekben
képviselő ügyvéddel. Dobos Jenő, Ambrus Jenő,
Szász Levente, Fazakas Csaba ellene szavaz, a
többiek elfogadják.

