
Rendkívüli tanácsülés 

október 8. 

Az ülésen nincs jelen Csata Andrea. 

Az ülésvezető Orbán Vilmos ismerteti a napirendi pontokat. 

1.Határozattervezet a 126-os Megyei út felújítására készült terv és a felújításhoz szükséges 

költségek jóváhagyására 

2.Határozattervet egy tanácsadói munkakör jogtanácsosi munkakörré alakítására 

3.Határozattervet a jogtanácsosi munkakör alapfizetésének megállapítására 

4.Határozattervet a 39/2018-as tanácshatározat módosítására – „A Csalóka óvoda felújítása és 

modernizálása” című pályázat gazdasági mutatóinak a módosítására 

5.Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

 

 Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyet ért. 

 

1.Határozattervezet a 126-os Megyei út felújítására készült terv és a felújításhoz szükséges 

költségek jóváhagyására 

 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy lehet-e járni már azon a szakaszon. 

A polgármester válaszol igen. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik az 59. számú 

tanácshatározat.  

Megérkezik Csata Andrea tanácsoshölgy.   

 

2.Határozattervet egy tanácsadói munkakör jogtanácsosi munkakörré alakítására 

A polgármester elmondja, ahhoz, hogy a jegyző helyzetét meg tudják oldani, javasolja, hogy egyik 

elvárás legyen a felsőfokú jogi végzettség. Az adó- és illetékosztályon levő tanácsosi állás 

lenne átalakítva. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi meg lesz-e hirdetve. 

Polgármester válaszol, igen, jogtanácsosi állás.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 60. számú 

tanácshatározat.  

3.Határozattervet a jogtanácsosi munkakör alapfizetésének megállapítására 

Elmondja, hogy az előző jogtanácsosi munkakörhöz rendelt fizetésről van szó.  

Székely Álmos kérdezi elég a debutant poszt? 

Polgármester igen elég, így meg lehet adni a frissen végzetteknek is az esélyt.  

Csata Jenő tanácsos úr kérdezi, meghatározott időre lenne? 

Polgármester válaszol, mint poszt végleges, ez attól függ, hogy aki jön ide annak megfelel-e. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, ahogy meglesz az, aki elfoglalja ezt a helyet, akkor fel kell 

mondai az ügyvédnőt. 

Polgármester válaszol igen 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 61. számú 

tanácshatározat.  



 

4.Határozattervet a 39/2018-as tanácshatározat módosítására – „A Csalóka óvoda felújítása és 

modernizálása” című pályázat gazdasági mutatóinak a módosítására 

A polgármester elmondja, hogy az euró árfolyam miatt kell megváltoztatni az elszámolható 

költségek összegét, majdnem 4000 lejről van ebben az esetben szó. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 62. számú 

tanácshatározat.  

 

 

5.Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

Alpolgármester elmondja, hogy a Ráckevére igényelt székelykapu előkészítése folyamatban van.  

A polgármester elmondja, hogy a testvértelepülési kapcsolatok hivatalosításának szándékára tettek 

le kérést a minisztériumba. 

A polgármester köszönetét fejezi ki a Gazdanapon való részvételért, támogatásért, segítségért. 

A polgármester ismerteti a közvilágítás modernizálásának a helyzetét, munkafolyamatát.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi mi a helyzet az átjárók felfestésével? 

A polgármester válaszolja a múlt alkalommal is elmondta már, hogy október folyamán sor kerül rá.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, szó esett arról, hogy lesz egy hokis gála. Ezúton szeretné 

felkérni a polgármester urat, hogy ennek a szervezésének kezdjen bele. 

Benedek Árpád tanácsos úr a szemét ügyéről és a matricavásárlásról fejti ki a véleményét.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy fizetik-e azt a bizonyos környezetvédelmi illetéket.  

Polgármester elmondja, hogy nem, mert ezt a tanácshatározatot megtámadta a prefektúra és 

módosítását kérte.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi mikor támadta meg ezt a prefektus.  

A polgármester elmondja, hogy már régebben.  

Korpos Levente elmondja, hogy még mindig tartja magát egy régebbi javaslatához miszerint 

mindenkinek legyen egy összeg és annyi szemetet tegyen, ki amennyi gyűl, ne kelljen zsákot 

vásároljanak.  

Benedek Árpád javasolja, hogy az erdei házak tulajdonosainak is legyen illeték megszabva. 

Az alpolgármester elmondja, hogy jól működik a szelektív hulladékgyűjtés, jó lenne még inkább 

felhívni és motiválni az embereket, hogy ebben részt vegyenek.  

Csata Jenő tanácsos úr kéri, hogy legyen egy kimutatás, amelybe bele vannak foglalva azon 

személyek, akik nem vásárolják meg a matricát. Vásároljunk nekik zsákot, próbáluk meg 

ösztönözni az embereket. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, lehet olyan, hogy nem is csomafalviak viszik ki a 

közterületekre a szemetet? 

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy szemetelőt a lakhelyéhez közel nem látott, viszont 

olyat aki kóborkutyát hoz olyat igen.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy eleinte mindent elvittek, de közben ez leredukálódott.  

Az alpolgármester elmondja, hogy az a gond, nem tudják értékesíteni.  

Csata Andrea tanácsos hölgy nem lesz lomtalanítás? 

Az alpolgármester elmondja, hogy tavasszal volt, egy évben egyszer szokott lenni.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy támogatja Csata Jenő tanácsos úr felvetését, ami a nem 

fizetők listáját illeti.  

Székely Levente tanácsos úr elmond egy magyarországi példát valaki kérésre, hogy égetni csak 

bizonyos napokon lehessen. Támogatja Benedek Árpád és Korpos Levente javaslatát, 

miszerint ne legyen megszabva a kirakott szemét mennyisége.  

Korpos Levente tanácsos úr gratulál a községi villanyhálózat felújításához.  



Korpos Levente tanácsos úr kérdez egy kérésről, ami a szászfaluban kihelyezendő fekvőredőrről 

szól.  

A polgármester elmondja, hogy ismeri a kérést, abban maradtak az illetékes személlyel, hogy 

tartanak egy megbeszélést a kérést aláíró személyekkel. 

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, Király Boglárka  

 


