
Tanácsülés 

Március 25. 

 Az ülésen nincs jelen: Molnár Eszter, Benedek Árpád. 

Az ülésvezető Székely Álmos ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Határozattervezet Csata Jenő tanácsos úr mandátumának  megszűnésének elfogadására 

vonatkozóan; 

2. Határozattervezet a Validáló Bizottság újjáalakulásának elfogadására vonatkozóan; 

3. Határozattervezet Király Szabolcs RMDSZ tanácsosjelölt mandátumának jóváhagyására 

vonatkozóan; 

4. Határozattervezet a Szakbizottságok újjáalakulására vonatkozóan; 

5. Határozattervezet a 40 lejnél kisebb adóhátralékok eltörlésére vonatkozóan; 

6. Határozattervezet a csomafalvi szennyvízhálózat felújításáról és kibővítéséről szóló 

műszaki terv elfogadására vonatkozóan; 

7. Határozattervezet a 2018-as év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

8. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal személyzeti felépítésének módosítására; 

9. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal módosított személyzetének 

bérezésére vonatkozólag; 

10. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács által elfogadott 17/2017-es számú 

Határozatának módosítására vonatkozóan; 

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

  

Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

A polgármester javasolja, hogy tartsanak egy perc néma csendet Lázár László dányi 

képviselő emlékére. Egy perc néma csend.  

1. Határozattervezet Csata Jenő tanácsos úr mandátumának  megszűnésének 

elfogadására vonatkozóan; 

 

A polgármester elmondja, hogy Csata Jenő tanácsos úr beadta a felmondását a tanácsosi 

tisztségét illetően, mert nem összeegyeztethető a SPAC ügyvezetői funkciójával.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. (10 szavazat) Megszületik a 14. 

számú tanácshatározat. 

 

2. Határozattervezet a Validáló Bizottság újjáalakulásának elfogadására vonatkozóan; 

 

A polgármester elmondja, hogy ennek a bizottságnak a tagja Csata Jenő volt, az ő helyére 

kell más kerüljön. Jánosi Borsos Attila vállalja ezt a tisztséget.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. (10 szavazat) Megszületik a 15. 

számú tanácshatározat. 

 

 

3. Határozattervezet Király Szabolcs RMDSZ tanácsosjelölt mandátumának 

jóváhagyására vonatkozóan; 

Megérkezik Benedek Árpád tanácsos úr.  



A polgármester elmondja, hogy az RMDSZ-től igazolták a szervezethez való tartozását 

Király Szabolcsnak, a választási listán ő a következő tag.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 16. számú 

tanácshatározat. 

 

 

Király Szabolcs eskütételére kerül sor.  

 

4. Határozattervezet a Szakbizottságok újjáalakulására vonatkozóan; 

 

A polgármester elmondja, hogy azokban a szakbizottságokban javasolják nevesíteni Király 

Szabolcsot, amelyekben Csata Jenő is volt. A szakbizottságoknak kell összeülnie és döntést 

hoznia arról, hogy milyen tisztséget fog majd ott betölteni.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 17. számú 

tanácshatározat. 

 

 

5. Határozattervezet a 40 lejnél kisebb adóhátralékok eltörlésére vonatkozóan; 

 

A polgármester elmondja, hogy 2016-ban is meglépték ezt. A plafont a helyi tanács is 

megállapíthatja, a törvény értelmében 40 lej a legmagasabb érték. 

Mellékelve van az a lista, amelyik a tartozókat tartalmazza.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: mit jelent az, hogy esetenként többe kerül az utánajárás, 

mint a felhajtás. 

A polgármester válaszolja, hogy vannak közte elhunytak, illetve olyanok is, akikről tudják, 

nem lehet felhajtani, vagy nem lehet elérni az illetőket.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 18. számú 

tanácshatározat. 

 

 

6. Határozattervezet a csomafalvi szennyvízhálózat felújításáról és kibővítéséről szóló 

műszaki terv elfogadására vonatkozóan; 

 

A polgármester elmondja, hogy elkészült a műszaki terv a szennyvízhálózat bővítésére és 

felújítására. Ennek a paraméterei vannak a Helyi Tanács elé terjesztve, a  DALI-hoz van az 

összeg igazítva. Veresvirág és Loki zónában tervezik a felújítást, bővítést, lesznek 

munkálatok az átemelő pompáknál (Szilágyi iskola, Habák utcája, Maros híd stb.). Két olyan 

pompa lesz beépítve, amelyek a gyanúsabb anyagok észrevétele esetén leállnak, ledarálják és 

utána működik problémamentesen. Tisztító állomás van belefoglalva, ami kisautóhoz 

köthető.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy többször esett szó arról, hogy segítik az erdei 

házak tulajdonosait a csatlakozásra. 

A polgármester elmondja, hogy magánterületen nem lehet munkálatot folytatni uniós 

pénzből. Sok esetben így is nagy segítség. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: miután kiépül a hálózat kötelező lesz csatlakozni rá? 

A polgármester elmondja, hogy nem teszik kötelezővé. A törvények értelmében kötelező 

csatlakozni a szennyvízhálózatra, amennyiben ki van építve. Itt lehetőséget akarunk arra 



biztosítani, hogy környezetbarát módon tudjanak eljárni a tulajdonosok. Bent a községben 

lehet kötelezni.  

Székely István tanácsos úr kérdezi: mi szerint fognak a tulajdonosok fizetni? 

A polgármester válaszol: a munkálat kezdete előtt már jó lenne ezen gondolkozni. 

Székely Álmos tanácsos úr egy olyan órát javasol, amit a falu végére helyeznek ki és azt 

visszaosztani.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja 11 mellette,1 tartózkodás (Csata Andrea). Megszületik a 

19. számú tanácshatározat. 

 

7. Határozattervezet a 2018-as év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

 

A polgármester ismerteti az összegeket százalékarányosan bevételek, visszaosztások, 

jövedelmek, kiadások részen.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: a hulladékgazdálkodásnál, ami be volt tervezve nem 

kellett annyit elkölteni. 

A polgármester elmondja, hogy ebben az összegben benne vannak a zsákok, matricák, eco 

wc-k rendezvényekre, viszont a bevétel nem fedi ezt az összeget, kb. 1/3-át kellett fizetni.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 20 számú 

tanácshatározat. 

 

8. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal személyzeti felépítésének módosítására; 

 

A polgármester bemutatja a határozattervezetet.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: hogy az egyik poszt nincs betöltve? 

Polgármester válaszol, szülési szabadságon van onnan a kolleganő, de ez csak ideiglenesen 

lesz átalakítva. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 21. számú 

tanácshatározat. 

 

 

9. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal módosított személyzetének 

bérezésére vonatkozólag; 

 

A polgármester bemutatja a határozattervezetet.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy van-e változás. 

Polgármester válaszol nincs. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 22. számú 

tanácshatározat. 

 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy van-e erre keret. 

Polgármester válaszol, igen, van. 

 

10. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács által elfogadott 17/2017-es számú 

Határozatának módosítására vonatkozóan; 

 



A polgármester ismerteti a módosítandó tanácshatározatot és ennek szükségességét. 

Elmondja, hogy 400lej/tonna, amiért megőrzik és elszállítják pl. a bontásból származó 

hulladékok. A céggel egyeztetve kérte, hogy legyen évi két lomtalanítás. A szelektív 

hulladékot továbbra is ingyenesen szállítják el. 

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy bővítsék a szelektív hulladékok körét. 

A polgármester elmondja, hogy erről is szeretne Tök Raullal egyeztetni. 

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy akart szemétdíjat fizetni, de nem tudott, kérdezi 

mennyit fog nőni a díj? 

A polgármester elmondja, hogy ezt a különféléknél akarta tárgyalni. Most csak áprilisra lehet 

matricát vásárolni, május elsejétől lépne érvénybe az új rendszer, előbb előterjeszti a helyi 

tanács és a lakosság elé. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 23. számú 

tanácshatározat. 

 

 

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

 Polgármester ismerteti a hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó javaslatot, a belefoglalt 

elveket, összegeket. Holnaptól ezt nyilvánosságra hozzuk a lakosság felé.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy volt-e már számvetés végezve ezzel az összeggel, 

hogy jön ki. 

Polgármester válaszol, igen volt.  

Benedek Árpád tanácsos úr úgy gondolja, ha mindenki befizeti a kötelező illetéket, akkor 

csökkeni fog a határba kivitt szemét mennyisége.  

Polgármester elmondja, hogy a nagyhétre tervezik a tavaszi nagytakarítást, bevonva a 

Salubriservet. Javasolja, csak azon háztartások élhetnek a lomtalanítás lehetőségével, akinek 

ki van fizetve a hulladék elszállítási díja.  

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy nem kellene korlátozni. Majd az új rendszernél induljanak 

tiszta lappal.  

Polgármester kéri a tanácsosi beszámolókat eljuttatni. 

Polgármester április 15-re tervezi a következő tanácsülést. Még lesz egy tanácsülés, ahol a 

költségvetést tervezi napirendre tűzni. 

Polgármester elmondja, hogy nyert a pályázat a Napfény Szociális Központ eszközeinek bővítésére. 

Megosztást kérnek az udvarra, a padok kihelyezése végett. 

A polgármester elmondja, hogy egy rövid imával fognak megemlékezni holnap 4-kor a templomban 

Lázár Lászlóról.  

A polgármester elmondja, hogy az utas projekt egy ellenőrzésen már átment.  

A polgármester felhívja a figyelmet a 10%-os adókedvezményre. 

A polgármester kéri megnézni a jegyzőkönyveket, mert tanácshatározatok készülnek rá. 

A polgármester elmondja, hogy holnap lesz az esketőteremben Köllő Miklós könyvének bemutatója. 



Az alpolgármester elmondja, hogy készül a székelykapu Dányba.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdez a SPAC támogatásról a költségvetésben. 

Székely István tanácsos úr kéri, hogy tervezzék be a műfüvet a pályára.  

Polgármester: Már a tavaly volt erre ajánlat kérve. Kérdés, hogy csak focira vagy egyéb sportágakra is 

lehessen használni. Időjárás függő is, hogy mikor lehet letenni megfelelően. 

Csata Jenő a SPAC ügyvezetője kéri, hogy a managementi szerződében foglalt egyik feladathoz 

rendelt időpontnak az elhalasztását.  

Csata Andrea tanácsos hölgy a költségvetéssel kapcsolatosan javasolja, hogy pl. a kultúrotthonnál, a 

feredőnél stb. legyenek megnevezve a felelősük, karbantartók.  

A polgármester elmondja, hogy a lépcső biztos fel lesz javítva idén, jó lenne a többit pályázatból 

megoldani. A feredő környékén hetente volt ellenőrzés.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy a központon azt a panót le lehet-e bontani. Ha igen akkor 

javasolja lebontásra. 

A polgármester elmondja, hogy lehet, a Leaderben van 22 ezer euró, amire lehet pályázni, kért 

tervezői véleményezést, javasolja a járdasziget felújítása, Enkék csőbe vezetését.  

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy az iskolát másik felől közelítsék meg, pl. az Enkék felől, 

mert ugyanaz a bejáró van az autónak és az iskolásoknak is. 

Polgármester válaszol. 

Csata Andrea tanácsos hölgy mondja úgy emlékszik, hogy küldött át pályázati lehetőséget.  

Polgármester válaszol, ha külön jól elhatárolható, akkor lehet, de jól körül kell járni. Amikor volt 

gyűlés a kicsi iskolánál akkor szó esett arról, hogy a fűtést innen kapja, így lebontanák a kazánházat 

és a fatárolót.  

Korpos Levente tanácsos úr mondja, hogy látta kijelölték az úton a kátyúkat. 

Polgármester kérte a kollegákat, hogy készítsenek felmérést.   

Székely Levente tanácsos úr a mezei utak javítását javasolja, akár kaláka során. 

A polgármester válaszol a Megyei Tanácsnak leadott igénylésben ez is szerepel, kihangsúlyozva a 

kalákát.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy volt egy olyan határozat, miszerint aki közterületen helyet 

foglal, az fizessen bért. 

A polgármester válaszolja, igen van, de nem történt ellenőrzés. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy lesz-e falugyűlés. 

Polgármester addig nem tervez, amíg nincs költségvetés. Két hétvége foglalt amúgy is. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy mi lett az elégedettségi kérdőívvel. 

Polgármester elmondja, hogy úgy emlékszik már beszélt róla, de jövő tanácsülésre behozza. 

Korpos Levente tanácsos úr a nagy focipályáról kérdez. 



Polgármester válaszol, Bende Sándor képviselő javasolja letenni kérést a CNI-hez. Csata Jenő 

segítségével már felvették a kapcsolatot a szomszédos területek tulajdonosaival. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: a Maros mellett lenne? 

Polgármester igennel válaszol.  

Király Szabolcs tanácsos úr elmondja, fontosnak találja a fiataloknak észrevételeit beépíteni a 

közösségi, községi életbe. Tanácsosi munkája során erre is fog törekedni. 

 

Az ülést bezárják. 

 

Lejegyezte, 

Király Boglárka 

 

 

 

 


