
Tanácsülés 

Március 26. 

 

Az ülésen jelen van mindenki.  

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat. Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

Jelen van Rokaly Antal, aki elmondja problémáját. Van 86 ár erdője, amelyre 2007 óta nem 

kap a Szilfástól támogatást, mert az ők állításuk szerint a Közbirtokosságtól kellene kapja. 

Benedek Árpád elmondja, hogy 2005-ben volt lehetőség átiratkozni a Szilfástól a 

Közbirtokossághoz.  

A polgármester elmondja, hogy ismeri a kialakult helyzetet, de nincs kompetenciája, hatásköre 

a Helyi Tanácsnak. 

Székely Álmos: Ki hagyta jóvá ezeket a listákat? 

Polgármester: A helyi bizottság, majd a Megyei bizottság.  

Rokaly Antal elmondja még egy problémáját,  a társasba betett földjéről. 

A polgármester elmondja, hogy ez snincs hatáskörükbe, attól kell a földet visszakérni akinek 

odaadták, vagyis ebben az esetben az adott társastól.  

Székely Álmos javasolja, hogy fogjanak neki és tisztázzák ki, mert egyre több idő telik el. 

Köllő Gábor elmondja, hogy csak akkor lehet ezt letisztázni, ha mondjuk a Szilfásnak van erre 

hajlandósága.  

Benedek Árpád elmond két példát, miszerint a felmerült problémák nem a Helyi Tanács 

hatókörébe tartozik.   

Jánosi Borsos Attila egészségügyi okok miatt távozik az ülésről.  

1. Határozattervezet a 2017-es községi költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti az összegeket a bevételek, jövedelmek, kiadások részen.   

Csata Jenő: Meddig mehet, hogy magán személyek felhalmozzák az adótartozásokat.  

Polgármester erre a tavaly volt kidolgozva egy procedúra.  

Orbán Vilmos kifejti véleményét a tartozásokkal kapcsolatosan. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja, mindenki egyetért 11 szavazattal. Megszületik a 21. 

számú tanácshatározat. 

2. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

A polgármester elmondja a szükségességet a módosításnak, a hivatal felújítása, óvoda építése 

és az utak hótalanítása, feljavítása lett befoglalva. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja, mindenki egyetért 11 szavazattal. . Megszületik a 22. 

számú tanácshatározat. 

3. Határozattervezet a Polgármesteri hivatal gépparkjában található járművek és 

gépek üzemanyag fogyasztásához szükséges kvóták jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet, Skoda, Iskola busz, traktor stb.-re vonatkozóan. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja, mindenki egyetért 11 szavazattal. . Megszületik a 23. 

számú tanácshatározat. 



4. Határozattervezet a Víz és Csatornázási Közszolgálat adminisztrátorának 2017-es évi 

kiértékelőjének jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy a tavaly el volt készítve a kritériumrendszer melynek a SPAC 

ügyintézője kell eleget tegyen. Bemutatja ennek a kiértékelését, három pontnál nem találja 

megfelelőnek a teljesítmény, így 5-5 %-os levonást javasol.  

Az adminisztrátor a 9. 10.-es pontoknál meddig lesz az 5%-os levonás? 

Polgármester elmondja, hogy addig tart a levonás amíg a meg nem oldódik vagy nem hoz egy 

ütemtervet erre vonatkozóan amelyet elfogad a Helyi Tanács. 

Korpos Levnte: Mikortól vonják le?  

Jegyzőnő tisztázza.  

Korpos Levente: Mi lesz ennek az összegnek a sorsa? 

Polgármester: a SPAC költségvetésben marad.  

Székely Álmos az ügyintézőnek: vártunk egy olyan ütemtervet, amelyet te javasolsz és be is 

tudsz tartani.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja, mindenki egyetért. Megszületik a 24. számú 

tanácshatározat.   

5. Határozattervezet a Víz és Csatornázási Közszolgálat adminisztrátorának 2018-

ra megállapított teljesítmény kritériumok jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti a 2018-as évre vonatkozó kritérium rendszert pontonként, határidőket 

ismertetve.  

Benedek Árpád elmondja, hogy úgy érzi, ezzel az adminisztrátor személyét támadják.  

Csata Andrea elmondja, hogy többször fel volt kérdezve általa az ügyintéző, hogy tudja-e 

ezeket teljesíteni, elégségesek-e a határidők.  

Benedek Árpád: másoknak nem kell kritériumrendszert létrehozni?  

Polgármester így kéri a törvény.  

Csata Jenő: A tavalyi teljesítményeddel meg vagy-e elégedve. 

Gál Attila: Nem. Elmondja, olyan feladatok vannak amelyeket szükséges megvalósítani.   

Székely Levente azért jó, hogy dátum van írva, mert így van súlya.  

Polgármester lévén, hogy nincs környezetvédelmi engedély büntethetők vagyunk   

Benedek Árpád javasolja, hogy az első kritériumnál obtinerea helyett depunrea legyen.  

A módosító javaslatot szavazás alá bocsájtja, egyöntetűen megszavazza a helyi tanács. 

Gál Attila kéri, hogy a 2. pontnál legyen módosítva  a dátum 20.-ra.  

A módosító javaslatot szavazás alá bocsájtja, egyöntetűen megszavazza a helyi tanács. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet mindenki egyetért. Megszületik a 25. 

számú tanácshatározat.  

6. Határozattervezet a 2018-ra megkötött  ügyvédi szerződés jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet. 1200 lej/ hónap ügyvédi honorárium.  

Korpos Levente: van-e kimutatás e perekkel kapcsolatosan? 

Polgármester: 13 ügy van, elmondja, hogy ebből tavaly lezárult 3lezárult. 

Csata Jenő: Újak vannak? 

Polgármester: Igen van egyikben felperesek vagyunk, kettőben pedig minket pereltek.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja 6 mellette, 5 tartózkodik. Megszületik a 26. számú 

tanácshatározat.  

7.  Határozattervezet a közbeszerzési program bővítésére, 

A polgármester elmondja, hogy bekerültek a hivatal felújítása és az óvoda építése ezért 

szükséges a közbeszerzési program bővítése. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet mindenki egyetért. Megszületik a 27. 

számú tanácshatározat.  

 



8. Határozattervezet annak jóváhagyására, hogy Gyergyócsomafalva társuljon Hargita Megye 

Tanácsával, annak érdekében, hogy a 126-os megyei út mentén videokamerák legyenek 

felszerelve községünkben, 

A polgármester elmondja, hogy a megyei Tanács programja, tavaly volt a terepszemle, az 

Óvoda sarkára lesz felszerelve, ez a kamera 4 irányba lát. A mi részünk, áram és internet 

biztosítása.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, a határozattervezetet mindenki egyetért. Megszületik a 

28. számú tanácshatározat.  

9.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Székely István: a Szászfaluban az aknatető javítása hogyan fog történni? 

Polgármester elmondja, hogy csődeljárás van a Fundamenta ellen, de meg fog oldódni.  

Csiki Csaba volt hír arról, hogy elindul az online adóbefizetés.  

Márton László Szilárd van is rá lehetőség.  

Korpos Levente: Mi a helyzet az üdülési csekkekkel az iskola részénél? 

Polgármester: Az iskola vezetőségétől kell ezt megkérdezni, mert az iskola költségei már nem 

megy keresztül a hivatalon.  

Polgármester:  

 Gyergyó Széki Napok- egy hetes program sorozatot terveznek, célja egymás 

megismerése, turisták idevonzása szeptember 17 és 23 között.  

Csata Andrea: ekkor nem lehetne a Gazdanapot.  

Polgármester: Nem, maradjon meg ez a csomafalviaknak, bensőséges családias hangulattal.  

 Tatárdombon 10,5 ha terület van, ahol méltó helyet állítanának az ott történteknek, 

térségi vonatkozású kell legyen, tájékoztató központként is funkcionálhat.  

 Térségi arculat, kidolgozása, márkázás tervezése. A térség turisztikai ajánlását 

szolgálná.  

 Március 13-i Árvíz helyzetét ismerteti, elmondja magasabb volt a Maros szintje most, 

mint a 2016 júniusán, udvarokba, pincékbe, egy lakóházba, a kondi terembe ment be a 

víz. Már folyik a takarítása a Szederpatakának.  Ismerteti a pompaház területének 

helyzetét amely segítené a víz lefolyását.  

Benedek Árpád kifejti véleményét, hogy az árterületek tönkrementek, és nem értegyet azzal, 

hogy szabályozzák a Maros vízét.  

Csata Jenő kifejti véleményét az Enkékkel és a vízelvezetéssel kapcsolatosan.  

Csata Andrea: elmondja, hogy a focipályát ahová tervezték idén is teljesen elöntötte a víz, 

logikátlannak találja olyan helyre tervezni. 

Székely Álmos címer tervek voltak anno’ a helyi tanács elé tervezve. Azzal, hogy állunk. 

Az óvoda tervével most mit a helyzet.   

Polgármester elmondja, újra van a módosításokkal terveztetve, volt beszélgetés az óvónőkkel, 

iskola vezetőségével.  



Csata Jenő: Az istállóknál azt a hidat nem lehetne feljavítani. 

Márton László Szilárd: Utána érdeklődünk.  

Polgármester:  

 Tothfalusi és Hevesi meghívások 

 Április 10-én lesz az első licit az óvódára 

 Gotea Vasile Újságíró kérését ismerteti, amelyben kéri a Loki zónában található 

vendégházakról, panziókról működési, építkezési engedélyeket, szennyvíz ügyét.  

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, 

 Király Boglárka 


