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- A 2021-es év folyamán aktívan részt vettem minden tanácsülésen és az összehívott 

szakbizottsági üléseken. Folyamatosan tájékoztattam a testületet a hozzám beérkező 

lakossági panaszokról, javaslatokról, illetve felhívtam a figyelmet a hiányosságokra. 

 

- szóbeli kérdéseim, javaslataim: 

o január  25.  

 kérdést tettem fel, hogy a 2020 szeptemberében hozott döntés az iskola 

digitális eszközökkel való felszereléséről miért akadt el 

 a Polgármesteri Hivatal és a Kultúrotthon előtti közterület 

hótalanítására hívtam fel a figyelmet 

 javaslatot tettem, hogy egy következő gyűlésre hívjuk meg Alfalu és 

Újfalu polgármestereit, akik az általuk létrehozott cégről (Aquaserv 

Maros) tudnak tájékoztatást adni 

 rákérdeztem a villogó jelzőtáblákra, amelyeket a gyalogátjáróknál 

kellene felszerelni 

 a helyi adóval (kábeltévé) kapcsolatos fejleményekre voltam kíváncsi 

 fák ültetését javasoltam a Fő út mentén (ahol a hely megengedi) 

o március 9. 

 immár sokadszor kérdeztem rá a tulajdonviszonyok tisztázására 

 újból érdeklődtem a tisztázatlan helyzetű 183 hektár legelő sorsáról 

 szorgalmaztam, hogy tegyünk lépéseket a 24-ek társulása helyzetének 

tisztázása érdekében 

o április 15. 

 javaslatot tettem, hogy a piac felé vezető út melletti területet vásároljuk 

meg  

 érdeklődtem a Huszár utcai szennyvízhálózat állapotáról és az ott 

felmerülő problémákról 

 rákérdeztem a köztéri kamerák felszerelésére 

 újból kértem egy sokéves ígéret betartását (a leszűkített Kerektó 

utcában néhány helyen szükség lenne csövet tenni a sáncba, hogy az 

autók legyen hova félrehúzzanak) 

 a Toyota kisbusz használatáról érdeklődtem 

 a szomszédos településekkel való együttműködésre kérdeztem rá (a 

szennyvízhálózattal kapcsolatosan) 

 az óvoda felújításának elakadásának okára kérdeztem rá 

 a választásokkor megígért kamionforgalom elterelésének elmaradására 

kérdeztem rá 

 



o május 25. 

 kérdéseket fogalmaztam meg a gyűlésen megjelenő újfalvi és alfalvi 

polgármesterek felé illetve érdeklődtem a Gospodserv 

adminisztrátorától a saját helyzetéről 

 egy mezei út felújításáról szóló kérés megvitatásához szóltam hozzá, 

illetve továbbítottam a kezdeményezők álláspontját a testület felé 

 rákérdeztem, hogy a polgármester miben egyezett meg a szentmiklósi 

kollégájával, a terelőúttal kapcsolatban 

 javaslatot tettem a szemét eltávolítására egy gólyafészekről 

  

o június 22. 

 az újonnan átadott játszótér működtetésére kérdeztem rá (Egy régebbi 

javaslatunkra az volt a válasz, hogy azért nem lehet játszóteret 

létrehozni a Somlyóvölgyi iskolánál, mert túl veszélyes. Ez a veszély 

úgy néz ki elhárult.)  

o július 27. 

 a mezei utak javításáról és a házszámozásról érdeklődtem  

o szeptember 28. 

  újból rákérdeztem a házszámozásra 

o október 26. 

 kérdést javaslatot fogalmaztam meg a „kicsi iskola” felújítási terve 

kapcsán 

 a kamionforgalom lassítása érdekében javaslatot tettem a betört 

aknafödelek bekerítésére  

 már sokadszor tettem javaslatot egy régi problémára: a 

szennyvízhálózat állapota miatt sok talajvíz szivárog be, ezért nagyok 
lettek a derítési költségek 

 a Kultúrotthon körüli világítás javítására hívtam fel a figyelmet 

o december 9.  

 a szennyvízárról és a közvilágítási szolgáltatásról kérdeztem  

o december 23. 

 az ügyvédi szolgáltatásról és a folyamatban lévő perek helyzetéről 

érdeklődtem 

 a rovásírásos falutáblák eltűnéséről érdeklődtem, azt a választ kapva, 

hogy tavaszra visszakerülnek 

 

- nem szavaztam meg a következő határozatokat: 

o tartózkodtam az előző havi jegyzőkönyvek elfogadásakor, hiszen azok 

megírása ebben a formában nem szolgálja a pontos tájékoztatást 

o ismét tartózkodtam az ügyvédi illeték odaítélésekor, hiszen megkérdőjelezem 

az iroda eredményességét, illetve úgy gondolom, hogy bizonyos ügyeknél nem 

lenne szükség ügyvédre 

 

 


