
Tanácsülés 

Április 24 

Az ülésen jelen van mindenki. 

Az ülésvezető Székely Álmos ismerteti a napirendi pontokat.  

1. Határozattervezet a községi szociális stratégia elfogadására vonatkozóan 

2. Határozattervezet egy mobil csapat létrehozására vonatkozóan, amely családi erőszak 

esetén kell felvonuljon.  

3. Határozattervezet a községi erdőből bélyegzett fa értékesítésére vonatkozóan 

4. Határozattervezet a 2019-es évi községi költségvetés jóváhagyására vonatkozóan 

5. Határozattervezet a 2019-es  közbeszerzési lista elfogadására vonatkozóan 

6. Határozattervezet a 2019-es eseménylista jóváhagyására vonatkozóan 

7. Határozattervezet az otthoni beteggondozásban részesülő személyek hozzájárulására 

vonatkozóan 

8. Határozattervezet a Csomafalvi Polgármesteri Hivatal 2019-es évi gépjármű és 

üzemanyag kvótájának megállapítására vonatkozóan 

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

 

A polgármester javasol egy módosítást: 2019-es beruházási lista  

Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

1. Határozattervezet a községi szociális stratégia elfogadására vonatkozóan 

A polgármester ismerteti a határozattervezet.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről.  

A polgármester elmondja, hogy év közepére tervezi a következő fejlesztési stratégiát, 

2020/2025-re. Ez egy munkapéldány, bele fog kerülni a nagy fejlesztési startégiába is. A 

hivatali kollegákból álló csapat állította össze. Elmondja, hogy az elküldötthöz képest javasol 

benne módosításokat, azokat ismerteti. Ezekkel együtt javasolja elfogadásra. 

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy kerüljön be a falugondnoki szolgálat a 9. 

pontnál. Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Mivel lehet felügyelni monitorizálni, kérdezi, 

hogy ki kell ezt végezze.  

Polgármester válaszol: A szociális osztályon dolgozók kell kiértékeljék.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy valaki el kell-e fogadja az értékelésüket? 

A polgármester válaszol: Ez egy belső stratégia, ha tart rá igényt a helyi tanács, akkor 

tanácshatározattal el lehet fogadni. Az éves plan de actiune ebből fog készülni, amelyet 

amúgy is kell fogadjon.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy van egy ismerőse, aki felhívta a figyelmét arra, 

hogy valaminek be kell kerülnie a stratégiába, most nem tudja elmondani, de kérik az 

esetleges ellenőrzésnél. Holnap át fogja küldeni.  

Orbán Vilmos tanácsos úr Csata Andreától kérdezi, hogy mi lenne a falugondnok szerepe. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Először is kell egy teljes feltérképezés a településen belül, hogy 

milyen szociális problémák vannak. Beszélt a Szociális Központ munkatársaival, akik ezt 



elkezdték. Ismerteti, hogy más településeken milyen feladatokat lát el a falugondnok, olyan 

személyeknek segít, akik pl. nem mobilisak.  

Korpos Levente tanácsos úr kéri, hogy továbbítsák a tanácsosok számára.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy visszajött.  

A polgármester elmondja, hogy akkor kerüljön be a stratégiába az, hogy az éves jelentést 

eljuttassák el a helyi tanács tagjainak.  

A polgármester elmondja, hogy egyes feladatoknak vannak felelősei. A hivatal részéről 

felerősödött a gondoskodás a Napfény Szociális Központ munkatársainak működésével.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja kivenni azt a részt belőle, ami a csíki falvakkal 

hasonlítja össze a települést.  

Orbán Vilmos tanácsolja, hogy ha szükséges egy falugondnok, akkor legyen egy külön 

tanácshatározat tervezet, nézzék meg mi lenne a feladat és, hogy a fizetését elő lehet-e 

teremteni.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy ez elfér benne, most csak egy fejlesztési 

stratégiát, jövőbeni tervet kell jóváhagyni.  

Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi, hogy nem lehet a Szociális Központhoz felvenni, 

alkalmazni egy személyt.  

A polgármester válaszol.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 27. számú 

tanácshatározat. 

2. Határozattervezet egy mobil csapat létrehozására vonatkozóan, amely családi erőszak 

esetén kell felvonuljon.  

A polgármester ismerteti a határozattervezetet és a csapat tagjait. A melléklet a feladatkört 

tartalmazza.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy ott van egy telefonszám, azt ki használja? 

A polgármester válaszol: A Szociális Központhoz tartozik.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy ez meg lesz hirdetve a hírlapban? 

A polgármester válaszol, igen lesz, csak óvatosan kell bánni ezzel, hogy ne éljenek vissza 

ezzel.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi van-e menedéket nyújtó szoba a Szociális Központnál 

kialakítva ilyen esetekre? 

A polgármester válaszol van, de nem felel meg a követelményeknek. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 28. számú 

tanácshatározat.  

 



3. Határozattervezet a községi erdőből bélyegzett fa értékesítésére vonatkozóan 

 

A polgármester elmondja, hogy Benedek Árpád javaslata alapján jobbnak látják lábon 

értékesíteni a fát. Ismerteti a tenderfüzetet, 229 lej/m³. 

Benedek Árpád tanácsos úr javasolja, hogy legyen 250 lej/m³, szerinte olcsó egy 

tarvágás 229 lejért.   

Benedek Árpád tanácsos úr javaslatával együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető. 

Mindenki egyetért. Megszületik a 29. számú tanácshatározat. 

 

4. Határozattervezet a 2019-es évi községi költségvetés jóváhagyására vonatkozóan 

A polgármester elmondja, hogy kevesebbet engedtek tervezni, mint a tavalyi 

megvalósítás. Ismerteti a beteggondozók körül kialakult helyzetet.  

Korpos Levente tanácsos úr: A tavaly a szociális részre 200 ezer lej lett hozzátéve a 

helyi költségvetésből. 

A polgármester válaszol.  

 

Polgármester ismerteti a tervezetet a jövedelmek, bevételek oldalon. Az alapján 

tudunk tervezni, amennyi a tavaly volt megvalósítva.  

A polgármester ismerteti a tervezetet a kiadások oldalon, nagy tételt tesz ki az 

óvodaépítés, a víz- és csatornahálózatra való csatlakozások, személyzeti költségek stb.  

A polgármester elmondja a környező települések helyzetét, a beteggondozók számát 

illetően és az ezzel járó költségeket, valamint a további részleteket.  

A polgármester részletezi az anyagi, működési, személyzeti költségeket, 

beruházásokat, tartalékalapot, egyéb közszolgáltatásokat. Elmondja, hogy milyen 

lehetőségek vannak állami támogatás keretén belül pl. a GOSPODSERV tartozását 

illetően, SPAC. Kiadásoknál: rendezvények, stratégia, polgárvédelem. Javasolja a 

kamerarendszer kiépítését a településen, először egy tanulmányt kell elkészíteni.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy beszélt egy olyan személlyel, aki ezzel 

foglalkozik, állítása szerint Máréfalván profi rendszer van. 

Polgármester elmondja, hogy először egy tanulmányt akar elkészíttetni. 

A polgármester ismerteti az iskola költségeit: radiátorok cseréje, navéta pénz, leltári 

tárgyak, víz- szennyvíz költség, tűzvédelem, ösztöndíjak stb.  

A polgármester ismerteti a kulturális és könyvtár részt: anyagi, személyzeti, fűtés, 

bejárati lépcsők feljavítására költségek részen.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről. 

A polgármester a kulturális részen ismerteti a rendezvényeket: táncházak, községi 

napok, gazdanap, színházi előadások. 

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy Borsos Zoli jóban van a Tankcsapda  

dobosával, aki azt mondta, ha idejében szólunk, akkor talán jó áron lehetne elhívni.  

Polgármester sport részen ismerteti a költségeket: fűtés, tetőzet javítás, mű fű csere, 

korisuli program.  

Székely Álmos tanácsos úr a korisulis programról kérdez. 

Polgármester válaszol: A jégbérlésre és a gyerekek szállításából tevődik össze.  



Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy a visszajelzések alapján jó és hasznos a 

korisuli program. 

A polgármester a beruházások részen ismerteti a sportcsarnok és sportpálya létesítést, 

labdarúgópálya helyzetét.  

A polgármester ismerteti a szociális, falufejlesztés, tagdíjak stb. beruházások részeket.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy visszajött.  

A polgármester elmondja, hogy biztatta a gazdaegyesületet, hogy pályázzanak 

rendezvényre, pl. a Gazdanapi rendezvénysorozat keretén belül. 

Polgármester a fontosabb munkálatoknál részletezi az utak javítását, a járdaépítést, 

utcák modernizálását.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy az 50 000 lej nem kevés a mezei utak 

javításánál.  

A polgármester válaszol: Nem elég, 5 km mezei út feljavítása kb. 107 000 lej, de 

várjuk a Megyei Tanács támogatását, kaláka van elképzelve.  

Turisztikai részen ismerteti a költségeket a polgármester.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, milyen turisztikai egyesületről van szó. 

A polgármester válaszol, hogy ezután lesz létrehozva.  

Beruházásokat ismerteti a polgármester.  

A polgármester elmondja, hogy területvásárláshoz kapcsolódik a sportcsarnok és 

sportpálya létesítése, labdarúgópálya, Bende Sándor képviselő biztatására a 

befektetési társasághoz CNI kell leadni erre pályázatot. Már voltak terepszemlén 

Köllő Miklóssal és a képviselő úrral. Idén augusztustól tudnának ezzel dolgozni. 

Legelső lépés az, hogy le kell tenni egy igénylést, és felkerülni a listára. A SF az PT 

szintű kell legyen. Ez kb. 2021-re tud megvalósulni. Ki lehet vezetni a Szederpatakát 

egy másik részre, amely az árvízveszélytől tud megvédeni.  

Polgármester elmondja, hogy beruházáshoz tartozik a Szociális Központ 

felszerelésének bővítésére a pályázat. Az óvoda kivitelezés ütemszerűen zajlik. Zajlik 

a tájház kialakítása, remélhetőleg a községi napokra kész lesz. A járdaépítésre kiírt 

licitre két jelentkező van. Az utcák modernizálására a tervezés és a kivitelezés együtt 

lesz licitre kiírva. A Temető utcának csak akkor fognak neki, ha halottak napjáig be is 

tudják fejezni.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy a sportpályánál a betervezett összeg nem 

kevés? 

A polgármester válaszol, igen kevés, csak ezzel bár egy folyamat el van indítva. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy az iskolánál nem lehet a tribünt is 

feljavítani? 

A polgármester válaszol: A betonpályával együtt értendő. 

A polgármester a fontosabb munkálatok listáját ismerteti: műfüves pálya 

játékfelületének cseréje. 

Korpos Levente tanácsos úr javasolja az Artimex céget.  

A polgármester válaszol: 5 cég jelentkezett, az Atlas sport képviselője jött ki 

Vásárhelyről terepszemlére.  

A polgármester a fontosabb munkálatok listájának részletezését folytatja: mezei utak 

feljavítása. 



Székely Álmos tanácsos kérdezi, hogy a mezei utaknál nem lehet valamilyen 

korlátozást bevezetni, mint az erdei utaknál. 

Benedek Árpád és Domokos Árpád tanácsos urak nem értenek egyet Székely 

Álmossal.  

A polgármester elmondja, hogy ez nem egy olyan szintű javítás, aminél tiltást lehetne 

alkalmazni.  

A polgármester egyet ért azzal, hogy a kőnek egy részét értékesítik és abból fedeznék 

a szállítási költségeket. 

A polgármester folytatja a fontosabb munkálatok listáját a központrendezésnél: 

térkőcserét, Enke takarítást, vízelvezető árok beépítését. Javasolja a Somolyó 

völgyénél a híd megerősítését, piacrendezést javasol, kultúrotthon lépcsőzetének 

javítása a falunapokig meg kellene történjen, a közvilágítás bővítését.  

Székely Álmos tanácsos úr a tulajdonviszonyokról kérdez. 

Polgármester válaszol. 

Székely Álmos tanácsos úr: A focipályánál levő területeknél, hogyan lehetséges a 

gyors eljárás? 

A polgármester válaszol: Realitása és finalitása van a programnak.  

Székely Álmos tanácsos úr a községi konyháról kérdez, mert arról volt szó, hogy 

bárkinek hozzáférhető. 

Orbán Vilmos tanácsos úr válaszol.  

Székely Levente tanácsos úr: Akkor csak a Fenyőalja használja.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy elmondja, hogy egészségügyi megszorítások voltak.  

Polgármester: Le fogjuk ellenőrizni a koncessziós szerződés kritériumait.  

Csata Andrea tanácsos hölgy látott egy hirdetést, miszerint ahol vannak olyan részek 

ahol nincs villamos áram-ellátás, oda lehet pályázni. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről. 

A polgármester elmondja, hogy most van egy összeírás ezzel kapcsolatosan, amúgy a 

tulajdonosok kell erre pályázzanak.  

Székely Álmos tanácsos úr észrevételezi, hogy akkor hamarosan várható egy 

módosítás.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 30. számú 

tanácshatározat.  

5. Határozattervezet a 2019-es közbeszerzési lista elfogadására vonatkozóan 

 

A polgármester elmondja, hogy azok tartoznak ide, amik meghaladják a direkt közbeszerzési 

értéket. Épülendő óvodához felszerelésvásárlás, utak tervezése, kivitelezése, csatornahálózat 

bővítésére, hivatal felújítására vonatkozóan, vízház, vízgyűjtő feljavítása. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 31. számú 

tanácshatározat.  

6. Határozattervezet a 2019-es eseménylista jóváhagyására vonatkozóan 

A polgármester ismerteti a listát. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Nincs semmi ping-pong. 

Benedek Árpád tanácsos úr: Az a sporté.  



A polgármester elmondja, hogy van egy lista, amelyben benne vannak az olyan 

rendezvények is, ahol csak társszervezők vagyunk vagy pályázat útján lesz 

lebonyolítva. 

Benedek Árpád tanácsos úr az idei évre tervezett sporteseményekről beszél.  

Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi, hogy az ifjúsági programoknál pl. 5-8 

osztályosoknál szakmákat tanítani.  

Polgármester elmondja, hogy nem zárkózik el tőle, kéri a tanácsos urat, hogy írja le.  

Székely Álmos tanácsos úr a pályabörzéről beszél.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 32. számú 

tanácshatározat.  

7. Határozattervezet az otthoni beteggondozásban részesülő személyek hozzájárulására 

vonatkozóan 

A polgármester kéri levenni ezt a határozattervezetet. Nem olyan sürgős ez.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kéri, hogy költségeket is mutassanak fel ez esetben. 

Polgármester elmondja, hogy tud egy árlistát hozni mi mennyibe kerül, de 

betegenként, esetenként egyedi esetek vannak.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy jelenleg ez, hogy működik. 

A polgármester válaszol.   

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja ennek a napirendi pontnak az elnapolását. 

Mindenki egyetért.  

 

10. Határozattervezet a Csomafalvi Polgármesteri Hivatal 2019-es évi gépjármű és 

üzemanyag kvótájának megállapítására vonatkozóan 

A polgármester ismerteti a határozattervezet, elmondja, hogy azokban az években, amikor 

választások vannak akkor két hónapra meg lehet növelni 25%-al a kvótát. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy elég volt-e. 

A polgármester igennel válaszol.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 33. számú 

tanácshatározat.  

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

A polgármester felolvassa a Dányból kapott képeslapot a Lázár családtól. 

A polgármester Csata Jenő SPAC adminisztrátor meghívását adja át a Helyi Tanácsnak, 

szeretne egy rendkívüli tanácsülést és egy terepszemlét április 29-re.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy még egy takarítást a piac résznél lehetne 

szervezni? 

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy a facebookon van egy szemétszedő akció 

szervezve holnapra, erre a környékre.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte,  

Király Boglárka 


