Település

Tisztségviselő

Aranyosgyéres

Szabó Robert István

alp.

Bálványosváralja

Muresán Ildikó

polg.

Bánffyhunyad

Bonchida

Búzás-Fekete Mária

Grúz István

Tisztség

alp.

alp.

Megvalósítások
1. Utcák, területek felosztása megfelelő földadó kiszabása céljából
2. hivatalossá lett az első magyar házasságkötés
3. Tulipán néven magyar tánccsoport alakult.
1. a DC12-es községi út aszfaltozása részlegesen
2. kultúrotthon beruházása (30 asztal, 200 szék, 1 hűtőkamra, táncszőnyeg)
3. tűzoltósági felszerelés - sziréna
4. építési terv elkészítése a bátoni iskola felújítására
5. a DC18 községi út modernizálása
1. 4 utca (Állomás, Hársfa, B. N. Antal, Győzelem tér) modernizálás, aszfaltozás
2. Parkoló zóna kialakítása, térrendezés a Győzelem és Köztársaság téren
3. a hőközpont belső csőrendszerének felújítása
4. sétányok kialakítása és járóalapokkal való kirakása a régi temetőben
5. a református templom közötti park felújítása
6. szociális lakások felújítása a Horea, Varga Katalin, Timár utcákban és a
Köztársaság téren
7. a labdarugó pálya lelátójának felújítása
8. a rendezvény (lakodalmas) terem felújítása
Folyamatban levő munkák:
1. 2 játszótér teljeskörű felújítása (1 már át van adva)
2. a B. N. Antal utca és járda felújítása
3. szociális lakások felújítása
4. a Horea utca járdáinak modernizálása
5. a kórházi felszerelés beszerzése
1. kultúrotthon építés Coastan
1. oldal

Település

Tisztségviselő

Tisztség

Búza

Czéghér István

polg.

Egeres

Both György

alp.

Gyalu

Okos Károly

alp.

Harasztos

Szabó József

alp.

Kalotaszentkirály Póka András György

polg.

Körösfő

Bódis László

polg.

Magyargorbó

Kerekes Emőke Ibolya alp.

Megvalósítások
2. Bonchidán és Válaszúton kanalizálás
3. Bonchidán 2 út aszfaltozása
1. mini futball műpálya létesítése
2. öregotthon építése folyamatban, még a konyha tervén kevés módosítás
3. teljes infrastruktúra megvalósítása a vízbevezetéshez az öregotthonba
1. A faluház rendbetétele (konyhaépítés)
2. mezei útjavítás, sánc kialakítása, a meglévő rendbetétele
3. A templomtorony fedélzetének kicserélése
1. 5,4 km aszfaltburkolat a Fő utcán
2. 2,3 km vízvezeték
3. magyar egyházak támogatása 80.000 lej értékben
1. aszfaltozás Bogáton
2. hídépítés Harasztoson
3. járdaépítés Harasztoson
1. 103J megyei út felújítása
2. híd felújítása
3. kápolna javítása
4. járdák javítása
1. közvilágítás LED lámpákkal
2. 600 méteren a főúton víz és kanalizálás
3. kápolna építése folyamatban
1. Vistában orvosi rendelő kialakítása és működtetése
2. Vistában hídépítés
3. Türében kultúrotthon beruházása konyhai felszereléssel 150 személyre
4. Nádason a vízbevezetés véglegesítve
2. oldal

Település

Tisztségviselő

Tisztség

Magyarkapus

Rácz P. Zoltán

alp.

Magyarszovát

Szabó Mihály

polg.

Szék

Csorba István

alp.

Megvalósítások
1. Parókia felújítás
2. Iskola tetőjavítás a nagy esőzés után
3. 20 km út javítása az esőzés után
4. csatornázás folyamatban
1. 4 km megyei útjavítás
2. 1 km 250 m út aszfaltozása
3. templomnál apróbb szükséges javítások
1. Kápolna elkészítése
2. Nagy patak kibetonozása a piactérnél
3. Mellékhelység elkészítése a nádrezervátumnál, vásártérnél, sós fürdőnél

Tordaszentlászló

Tamás Gebe András

Tordaszentmihály Zeng János

polg.

polg.

4. Játszótér felújítása a II. utcában, és még sok egyéb más ( utak, kutak, hidak)
1. A járdák és sáncok rendbetétele, feljavítása Tordaszentlászlón és
Magyarfenesen
2. A magyarlétai játszótér kialakítása és felszerelése
3. A tordaszentlászlói óvoda feljavításának elkezdése
4. A tordaszentlászlói és magyarfenesi focipályák modernizálása lelátók
kialakításával, az öltözők rendbetétele, a műfüves sportpálya feljavítása
5. Kulturális-, egyházi-, sport és közösségi programok évenkénti támogatása,
beleértve a falunapok megszervezését és lebonyolítását
6. A villanyhálózat bővítése Tordaszentlászlón és Magyarfenesen
1. határutak aszfaltozása - uniós pénzből, 80%-ban megvan

3. oldal

Település

Tisztségviselő

Tisztség

Tordatúr

Colosvari Ilona

alp.

Várfalva

Marginean János

polg.

Visa

Cocosi Mihai

alp.

Györgyfalva
Kajántó

Sajgó Ferenc
Turák József

tanácsos
tanácsos

Katona

Tóbiás József

tanácsos

Mezőkeszű

Horváth Csaba

tanácsos

Megvalósítások
2. polgármesteri hivatal építése - 50%-ban megvan
3. vízvezetés Mészkőn, az egész faluban - 100% megvan
1. 7 km-es mikesi út aszfaltozása
2. járdák építése Tordatúron
3. óvoda épületének felújítása, modernizálása Komjátszegen
1. az általános iskola mosdójának újraépítése
2. a kultúrotthon korszerűsítése - fűtésrendszer
3. polgármesteri hivatal bővítése
4. sikeres pályázat szennyvízhálózat építésére Bágyonban
1. 2 km községi útjavítás
2. templom orgonájának felújítása
3. parképítés
4. közvilágítás modernizálása LED lámpákkal
1. aszfaltozás
1. új út Macskásig
2. kápolna építése Dióson
3. útjavítás Fejérd fele
4. hídépítés Kajántón
1. útépítés
2. iskolajavítás
3. csatornázás
1. mellékút javítása
2. járdaépítés
3. patakok tisztítása
4. oldal

Település

Tisztségviselő

Tisztség

Ördöngösfüzes

Eke János

tanácsos

Torda

Csép Leylla

tanácsos

Dés

Kovrig Annamária

tanácsos

Kolozs

Debreczeni József

tanácsos

Mikeháza
Szamosújvár

Filip István
Török Bálint

tanácsos
tanácsos

Szászfenes

Albert Zoltán

tanácsos

Megvalósítások
1. mellékutak aszfaltozása
2. iskolafelújítás
3. útjavítás folyamatban
4. megalakult a helyi kórus
1. Főtéren a parkolók kiszélesítése
2. zöldövezetek rendezése városszinten
3. utcajavítás folyamatosan
1. infrastruktúra felújítása: elektromos tábla a líceumban, óvodák infrastruktúrajának
bővítése
2. sóstó és környékének modernizálása, strand felújítása
3. kórház felújítása, új tomográf beszerzése, sürgősségi osztály felújítása
4. 27 km út aszfaltozása és a járdák kialakítása, rendezése
5. tűzoltóknak egy kisebb intervenciós autó beszerzése
6. uszoda építése
7. játszóterek modernizálása a lakónegyedekben
1. iskolaudvar rendezése, lekövezése
2. 2 községi út aszfaltozva
3. templomjavítások folyamatban
1. templom és parókia felújítása
1. az új magyar iskola beindítása
2. 4-5 km útjavítás (új alap), járda építése, járólapokkal kirakva
1. útjavítás Lónán
2. új óvoda átadva
3. templom felújítása folyamatban

5. oldal

