Községi

Ülésezett a Helyi tanács
Április 8-án ülésezett a Helyi Tanács. Az ülésen jelen volt
minden képviselő. A következő napirendi pontokat tárgyalták:
1. A község 2009. évi költségvetésének elfogadása. 9 képviselő
megszavazta, M.S. ellene szavazott, F.M. tartózkodott.
2. A tavalyi 37-es tanácshatározat módosítása. A tanács jóváhagyta,
hogy az önkormányzat kérje a Vidékfejlesztési és Halászati
Kifizetési ügynökségtől, hogy hagyjanak jóvá a vadadi és búzaházi
utak korszerűsítése után egy 152.256,48 lej értékű összeget további
munkálatokra. 9 képviselő egyetértett a határozattervezettel, M.S. és
F.M. tartózkodott.
3.
Csíkfalva
község
részvételének
jóváhagyása
egy
községfejlesztési egyesületben. Csíkfalva Székelyhodos községgel
közösen szeretne benyújtani egy integrált pályázatot, ehhez azonban
egy községfejlesztési egyesületet kell létrehozni. A tanács
jóváhagyta, hogy Csíkfalva részt vegyen az egyesület
létrehozásában
4. A tavalyi 6. számú határozat módosítása. Marton Imre és Török
Tibor helyett Katona Csaba Péter és Szász Csaba Levente jöttek be
a helyi tanácsba. Katona Csaba a gazdasági, míg Szász Csaba a
mezőgazdasági szakbizottságban fog dolgozni.
5. A tavalyi 7. számú határozat módosítása. A mezőgazdasági
szakbizottságban Szász Csaba Levente fogja betölteni az elnöki
tisztséget, míg Isztojka Csaba a titkári feladatokat látja el.
6. Egy 4,68 ári terület bevétele a község magántulajdonába. Amint
kiderült, a község tulajdonát képezi annak a területnek a fele,
amelyen a jobbágyfalvi szövetkezeti üzlet áll. A helyi tanács
jóváhagyta, hogy ez a terület a község magántulajdonát képező
javak listájára kerüljön. M.S. nem szavazott és nem is tartózkodott.
7. A község tulajdonában levő terület eladásának jóváhagyása. A
tanács jóváhagyta, hogy az önkormányzat alku útján eladhassa azt a
területet, amelyen a jobbágyfalvi szövetkezeti üzlet áll. A terület
értéke 35 ezer lej. M.S. nem szavazott és nem is tartózkodott.
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Átadások voltak Csíkfalván
Átadták az elmúlt napokban Csíkfalván az új aszfaltutakat és az új
közigazgatási székházat.
A Vadad és Búzaháza felé vezető bekötő
utak korszerűsítését tavaly kezdte el az
önkormányzat és közel egymillió euró
SAPARD-támogatás révén valósult meg.
Az átvételi bizottság április 16-án vette
szemügyre a munkálatokat és meghagyta a
kivitelező cégnek, hogycserélje ki az úttest
alatti átereszek beton fedőlapjait, továbbá
három bekötő útnál építsen hidat is. Az önkormányzat további
munkálatok elvégzésére kért engedélyt a Vidékfejlesztési és Halászati
Kifizetési Ügynökségtől. Ennek keretében még olyan további
munkálatokat terveznek, mint támfalak építése (padkaerősítések), fém
védőkorlátok felszerelése, átfolyó hidak építése (betonból és/vagy
acéllemezekből), part- és hídvédelem a patakokon, sáncok egyenlítése és
medrének betonozása. Ezeknek a munkálatoknak az értéke 152.256,48 lej
lenne, és azért nem valósultak meg eddig, mert nem fértek bele az eredeti
projekt keretösszeg értékébe.
Április 23-án a Polgármesteri Hivatal
új székházát vette szemügyre egy
bizottság, amely az átvétel után
megfogalmazott néhány javaslatot:
szükséges lenne egy villámhárítót
felállítani, védelmi járdát építeni a fal
körül,
valamint
párkányvédőket
felszerelni.

Vandalizmus Csíkfalván
Mindeddig ismeretlen tettesek a húsvéti ünnepek alkalmával
kidöntötték a csíkfalvi parkban, a kultúrotthon mellett álló padot.
Tettüket durva vandalista cselekedetnek minősíti a polgármester. A

park felújítása tavaly történt meg
kormánypénzek felhasználásával, ezért
elítélendő, hogy egyes lakósok nemcsak
nem
tisztelik
az
önkormányzat
munkáját, hanem egyenesen felelőtlen
módon megrongálják a nem kis pénzen
vásárolt tárgyakat.
.

Pénzt kapott a község
Az áprilisi költségvetés-kiegészítés során kisebb összegeket
osztott le a kormány Csíkfalva községnek is. 10 ezer lejt utaltak ki a
belsőségek felmérését célzó program folytatására, viszont a
hídépítési programban csupán 2 ezer lejt ítéltek meg. Ebből viszont
nem lehet folytatni az elkezdett hídépítési munkálatokat –
fogalmazta meg Balogh István polgármester.
A régiófejlesztési és lakásügyi minisztérium viszont 500 ezert lejt
utal ki hamarosan a községbe, a jobbágyfalvi Belső út korszerűsítési
(aszfaltozási) munkálataira. Az 1,1 kilométeres szakasz felújítását
már a tavaly jóváhagyták a hatóságok és elkészült ennek terve is.
Alkalmazások a Polgármesteri Hivatalnál
A polgármesteri Hivatal versenyvizsgát hirdet a következő
állsok betöltésére: 2 polgárőr, 1 mezőgazdasági referens, 1
karbantartó, 1 takarító és 1 belső gazdasági ellenőr. A feltételekről
és részletekről a Polgármesteri Hivatalnál lehet érdeklődni.

Kibővül a szemétszállítás
A polgármesteri hivatal megbeszéléseket folytat az ákosfalvi
önkormányzat
mellett
működő
nyárádmenti
szelektív
hulladékkezelő szolgáltatással annak
érdekében, hogy kibővítsék az
elszállítandó szemét körét. Ha
sikerül
megegyezni,
akkor
hamarosan négyszer jön majd a
szemetes autó. Első alkalommal
elszállítanák a más jellegű szemetet,
mint textil- és bőrhulladék, pelenka.

A következő alkalommal (két hét múlva) a szelektív szemetet vinné
el: papírt, műanyagot, palackokat, üveget. A lebomló (rothadó)
konyhai hulladékokat és növényi maradványokat, építkezési
törmelékeket ezután sem szállítják el. A fa- és fémhulladékokat,
elromlott háztartási cikkeket és gépeket, bútordarabokat csak a
lomtalanítási akciók keretében szállítják el.
Az első alkalommal május 11 én (Jobbágyfalva és Csíkfalva) és 13án (Szentmárton, Búzaháza, Vadad) jönne az autóa nem szelektív
szemétért.

Délutáni foglalkoztatás indul Jobbágyfalván
Gáll Balázs tanító, jobbágyfalvi lakós kéréssel fordult a Helyi
Tanácshoz, amelyben a volt jobbágyfalvi óvoda épületét igényelné
délutni foglalkoztatás céljából. Az Achodomus Familiaris
alapítvány támogatásával itt minden
hétköznap négy órán át foglalkozna a
tanító a helyi iskolásokkal, segítséget
nyújtana nekik a tanulásban, házi
feladatok elvégzésében, szabadidős
tevékenységek keretében pedig népi
gyermekjátékokat
és
néptáncot
oktatna a gyerekek számára. A terv
szerint ennivalót is szolgálnának fel
a gyerekeknek. A Helyi Tanács jóváhagyta a kérést.

Versenyeken a csíkfalvi iskolások
A 3. osztályos tanulók számára Erdőszentgyörgyön
megrendezett regemondó verseny megyei szakaszán a csíkfalvi
iskola is képviseltette magát: Marton
Endre 2. helyen végzett, Kovács
Kriszta különdíjat kapott, és részt vett
Nagy Szilvia is. Április 24-25-én
Szatmárnémetiben rendezték a Vidám
versek versmondó versenyét, amelyen a
hét Maros megyei diák között ott volt
Marton Endre csíkfalvi diák is, aki
elnyerte a Napsugár különdíját.

