
Tanácsülés 

Június 25. 

 

Az ülésen nincs jelem: Köllő Gábor, Benedek Árpád. 

Az ülésvezető Orbán Vilmos, ismerteti a napirendi pontokat.  

Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

1. Határozattervezet a Díszpolgári cím odaítélésére, 

A polgármester elmondja, hogy négy jelölés érkezett. Az iktatás sorrendéjben ismerteti 

azokat: özv. Csata Lajosné Rozália székelyruha készítő, Kercsó Árpád hoki edző és volt 

játékos, dr. Melles Melinda gyógyszerész, Kuzma Zoltán Lukanénye község (testvértelepülés) 

polgármestere.  

 A polgármester bővebben magyarázza, hogy miért jelölte díszpolgári címre Kuzma 

Zoltán polgármestert. 

 Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy 50 éves a csomafalvi hoki ezért pont 

aktuális lenne Kercsó Árpádot díjazni, aki munkásságával sokat tett ezért az ügyért.  

 Korpos Levente véleménye szerint két erős jelölt van Kercsó Árpád és Kuzma Zoltán.  

 Csata Jenő tanácsos úr elmondja, hogy ő úgyszintén erre a két emberre gondolt és 

egyetért a polgármesterrel miszerint az 50 éves jubileum megérdemelne egy külön napot, egy 

nagyobb rendezvényt.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy nem szorgalmazza egyszerre két díszpolgári 

cím átadását.  

Csata Andrea kérése, hogy ha lesz egy külön rendezvény, akkor annak most szögezzék 

le az időpontját.  

Székely Álmos elmondja, a hoki ünnepet meg lehet tartani, de nem lehet úgy 

meghirdetni, hogy Kercsó Árpád díszpolgári címet kap.  

Székely Levente javasolja, hogy adjanak két díszpolgári címet.  

A polgármester elmondja, hogy nem híve annak, hogy kettesével adjuk ezt a címet. 

Kényes ügy lehet más hoki edzőkkel szemben.  

A polgármester elmondja, hogy visszavonja a jelölését Kuzma Zoltán polgármesternek. 

A bizottság elvonul és megszámolja a szavazatokat. 

A bizottság visszatér, az elnök ismerteti az eredményt: Kercsó Árpád 8, két null és egy 

érvénytelen.  

Jegyzőnő elmondja, hogy 8 szavazattal Kercsó Árpád kapja a díszpolgári címet. 

A polgármester felkéri a jelölőt, hogy a laudációt és a méltatást biztosítsa.  

A polgármester felkéri a helyi tanács tagjait, hogy szavazzanak arról Csata Rózália 

kapja-e az Önkormányzati érdemdíjat. Elmondja, hogy idén a Csomafalváért díjat a Fenyőalja 

Egyesületnek fogja adni.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy akkor mi legyen Melles Melindával. 

Csata Andrea tanácsos hölgy az előző évek jelöltjei nem mennek tovább? 

A polgármester válaszol, nem mennek tovább, az friss kell legyen. 

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy Önkormányzati érdemdíjra jelölné a fiatal 

18 éven aluli sportolókat, az példaértékű, kitartó munkájukért a taekwondo csapatra és a 

kutyafogathajtókra a gondolt. 

A polgármester elmondja, hogy volt szó pl. év pedagógusa, év sportolója stb. díjak 

átadására karácsony körül.  

Székely Levente hozzáteszi, hogy van pl. két nyugdíjas pedagógus is.  



Csata Jenő egyetért Csata Andreával, javasolja, hogy az 50 éves jubileumkor más 

sportágakban sikereket elérve díjazzák.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik a gyűlésről.  

A polgármester kéri szavazás alá bocsájtani, hogy a fiatal sportolókat díjazzák-e vagy 

sem.   

Korpos Levente elmodnja, hogy jelezték felé Fülöp doktor úr 50 éve van a községben.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja: 9 mellette, egy tartózkodás. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 40. számú tanácshatározat. 

2. Határozattervezet a 19. Falunapok megszervezésére, 

A polgármester bemutatja a határozattervezetet cikkelyenként, ismerteti a részletes 

programot.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy visszajön az ülésre.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

41. számú tanácshatározat. 

3. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy a Vaslie Gotea ügyben per lett indítva valamint Dan 

Tănasă is feljelentést tett, mert nincsen román nyelven megjelentetve az újság. 

Csata Jenő tanácsos úr javasolja, hogy vegyék le az egész zászlót, rakják ki  

testvértelepülések zászlóját.  

 Korpos Levente elmondja, hogy ő a Gyergyószéki Székely Tanács soros elnöke és ott 

javasolják, hogy kérje be magát a perbe. 

 Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy az újságban ezt a Dan Tănasă ügyet nem lehet 

megjelentetni.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy milyen tanulmány lett elkészítve a focipályára? 

Polgármester válaszol geologiai és topográf. 

Csata Jenő kérdezi, hogy mostanában a helyi tanácsot valamilyen birság ért-e. 

A polgármester elmondja, hogy igen, 30000 lejre lett büntetve, feljelentés alapján, ennek felét 

kellett kifizetni, a jegyzőkönyv meg lesz fellebbezve.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka 
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