
Tanácsülés 

Augusztus 26. 

 

 

Az ülésen nincs jelen: Jánosi Borsos Attila és Domokos Árpád.  

Az ülésvezető Székely István tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat: 

1. Határozattervezet az 57/2017-es tanácshatározat módosítására és bővítésére; 

2. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat költségvetésének jóváhagyására;   

3.Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátora és 

személyzete fizetésének megállapítására;   

4. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának 2019-

re meghatározott teljesítménymutatóinak módosítására; 

5.Határozattervezet Csomafalva község és Hargita Megye közötti együttműködés 

jóváhagyására annak érdekében, hogy a községet átszelő DJ 126-os megyei utat szükség 

esetén akadálymentesíteni lehessen;   

6. Határozattervezet a GOSPOD-SERV KFT költségvetés módosításának jóváhagyására;   

7. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására;   

8. Határozattervezet a kőbánya béréből származó kő értékesítésére; 

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. Mindenki egyetért. 

 

1. Határozattervezet az 57/2017-es Tanácshatározat módosítására és bővítésére; 

A polgármester elmondja, hogy arról a Tanácshatározatról van szó, amellyel a Helyi Tanács 

2017-ben jóváhagyta a vízdíjat. Ennek egyik pontja módosulna. 

Csata Jenő adminisztrátor elmondja: Számára ez csak jó, mert ebben az esetben nem fog ez 

az összeg felhalmozódni.  

 

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

58. számú tanácshatározat.  

 

2. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat költségvetésének 

jóváhagyására;   

A polgármester elmondja, év elején nem volt elfogadva a SPAC-nak költségvetés, amúgy is a 

de minimis támogatás miatt szükség van erre.  

Csata Jenő adminisztrátor ismerteti a költségvetést: jövedelem, kiadások, de minimis 

támogatás részen. Részletezi a személyzeti költségeket, derítési díjat ahol 3 éves a lemaradás, 

karbantartások, adminisztrációs és működési költségek.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja: Ez abszolút nem működik, nem fenntartható ez. Mi 

lesz így?  

Csata Jenő adminisztrátor elmondja: Most nem tudunk csak 2019-ről beszélni, mert több éves 

kifizetési lemaradások vannak. 



Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy most kell ezt jól átgondolni, pl. a személyzeti 

költségnél nagy az emelkedés. Érdemes lenne megfontolni, hogy a személyzeti költségeken 

felül mást is megnövelni, hogy még indokoltabb legyen a vízárnövekedés.  

Csata Jenő adminisztrátor elmondja: Ezek alapján lesz kiszámolva az új vízár.  

Korpos Levente tanácsos úr: Csak szeptembertől van számolva a ’kajabon’, viszont jövőbe 

egész évre számolunk, az akkor már alsó hangon 400 ezer lej.  

Csata Jenő adminisztrátor elmondja: Akkor fogunk tiszta képet, ha minden hónapba lesz 

óraleolvasás.  

A polgármester elmondja, hogy a költségvetés nem olyan drasztikus, mint ahogy látszik. A de 

minimis támogatást azért adta a Helyi Tanács, hogy rendezze az elmaradásokat és így egy év 

múlva lehet látni egy tiszta képet. Ezek a számok arról szólnak, hogy egy éven keresztül 

lehessen reális képet kapni a költségekről.  

Király Szabolcs tanácsos úr Csata Jenő adminisztrátortól kérdezi, hogy az eszköztár 

fejlesztése a minőségibb munkavégzés érdekében be van-e tervezve? 

Csata Jenő adminisztrátor válaszol: Nincs.  

 

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

59. számú tanácshatározat.  

 

3.  Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátora és 

személyzete     fizetésének megállapítására;   

A polgármester elmondja, hogy a közszolgálat vezetőjének kérésre van előterjesztve.  

Csata Jenő adminisztrátor ismerteti a táblázatot a fizetésekre, régiségre, végezettségre 

vonatkozóan. Ez alapján lesz kiszámolva a Közszolgálatnál dolgozók fizetése.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Lejárt a próbaidő? 

Jegyzőnő tisztázza a próbaidő kérdését. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdez a könyvelő helyzetéről. 

A polgármester válaszol: A községi könyvelő végzi ezt a munkát.  

Korpos Levente tanácsos úr: A kasszás egész normával van? 

Csata Jenő válaszol: Igen.  

 

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

60.  számú tanácshatározat.  

 

 

4. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának 2019-

re meghatározott teljesítmény mutatóinak módosítására; 

A polgármester elmondja, hogy a kritériumrendszerben reális határidőket javasolnak 

módosítani a 2. pont november 30, 4. pont szeptember 30, kivettek 2 pontot a vízár 

megállapítással és engedélyeztetéssel kapcsolatosan.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Mi az a római 3? 

A polgármester válaszol.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Jenő, te hogy látod? 

Csata Jenő adminisztrátor válaszol. Beszél a Vízügynek való kifizetésről, a felosztásról stb. 



Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi: 8863 az elmaradás, amit már kifizettek? És a másik 

érték pedig, amit felosztásra kértek? Mert, ha így van, akkor nagyon szép eredmény. 

 

 

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

61.  számú tanácshatározat.  

 

Csata Andrea tanácsos hölgy Csata Jenő adminisztrátornak gratulál, mert nagyon régi 

problémák lettek megoldva. A Szászfaluban az elágazásnál volt probléma az aknatetőkkel. 

Azt ki kell megcsinálja? Mert az egyik meg lett csinálva. 

Csata Jenő adminisztrátor válaszol: A munkálatot végző cég kell megcsinálja, mert az még 

garanciában van.  

 

5. Határozattervezet Csomafalva község és Hargita Megye közötti együttműködés 

jóváhagyására, annak érdekében, hogy a községet átszelő DJ 126-os 

megyei utat szükség esetén akadály mentesíteni lehessen;   

A polgármester elmondja: A Megyei Tanácstól érkezett egy megkeresés, miszerint kössenek 

egy együttműködést, ha a településen áthaladó megyei úton elakadás van, akkor az önkéntes 

tűzoltók tudjanak beszállni, ezáltal biztosítani tudnak eszközöket 5 évre, amely 

meghosszabbítható.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Ezt használhatja a GOSPOD SERV?  

A polgármester válaszol: Beavatkozáskor az Önkéntes tűzoltók használhatják. 

Benedek Árpád elmondja, hogy egy testvértelepülésen egyszer levágatták a lakatlan porták 

elől a füvet, ezt azóta is elvárják, hogy ez megtörténjen.  

Korpos Levente tanácsos úr: Mik a tervek a kompresszorral a tűzoltóknak? 

 

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

62. számú tanácshatározat.  

 

 

6. Határozattervezet a GOSPOD-SERV KFT költségvetés 

módosításának jóváhagyására;   

A polgármester elmondja, hogy a folyamatát elindították, közben az adminisztrátor 

szabadságra ment. A de minimis támogatás miatt szükséges ez. Bevétel és kiadás oldalon 

jelenik meg.  

 

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

63.  számú tanácshatározat.  

 

 

7. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására;   

A polgármester elmondja, hogy szerződést írt a Csalóka óvodára. Kifizetett tanulmányokra, 

műszaki tervre, sikerdíjból tevődik össze ez az érték. Ezeket javasolja befoglalni a 

költségvetésbe.  



Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Sikerdíj mi jelent?  

A polgármester válaszol.  

Kopros Levente tanácsos úr kérdezi: 293 000 lej lesz elköltve?  

A polgármester tisztázza.  

 

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

64. számú tanácshatározat.  

 

8. Határozattervezet a kőbánya béréből származó kő értékesítésére; 

 

A polgármester elmondja: 10 000 tonna követ javasol értékesítésre. Módosult a közigazgatási 

törvénykönyv, amely ezt befolyásolja.  Ismerteti a mostani helyzetet a licittel kapcsolatosan. 

Minimum 1000 tonnát kell vásároljanak, a kiindulási ár a 19 lej+áfa. A licit lépés 1 lej. 

Garanciát kell letenni. Az ár tartalmazza a felrakást, az elszállítás a nyertest terheli. A mi 

költségünk egy mobilmérleg bérlése.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: A felrakási költséggel számoltunk-e? 

A polgármester válaszol: Nem kell arra fizetni. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Mobilmérleg nincs a cégnek? 

A polgármester válaszol: Tudtommal nincs.  

 

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

65. számú tanácshatározat.  

 

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Távozik Molnár Eszter tanácsos hölgy. 

Székely Levente tanácsos úr a borvízkúttal kapcsolatos e-mailjáról beszél. Kérdezi Benedek 

Árpád tanácsos urat a közbirtokossági gyűlésen megbeszéltekről.  

Benedek Árpád tanácsos úr válaszol: Abban maradtak, hogy összeül a vezetőtanács, majd 

bemennek a tulajdonosok megbeszélni az ezzel járó dolgokat. Elmondja, hogy felkereste 

Csata Árpádékat, akik erre a támogatásra nem tartanak igényt.  

Székely Álmos tanácsos úr ismerteti az álláspontját ezzel kapcsolatosan.  

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy a közbirtokosságot egy ilyen támogatás nem teszi 

tönkre, de kérdés, hogy ez boldogabbá teszi-e a tulajdonost.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy a közösség is ki kell mutassa ennek fejében a 

háláját.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy a közbirtokosságnak jó ez a kezdeményezése, 

véleménye szerint mindenkinek szüksége van tűzifára, de mi mint hivatal nem oldottunk meg 

semmit. 

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy a vizet kaptak víz helyett ez így rendben volt, 

viszont, hogy ha csináltat pl. egy kútkeretet, akkor nem zárhatja be a kaput.  



Csata Andrea tanácsos hölgy mondja: Jenő utána kellene nézzen, hogy van-e lehetőség 

támogatásra. 

Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi Székely Álmostól: Programot nem lehet csinálni? 

Székely Álmos tanácsos úr válaszol: Volt, de nem működött. Ez egy lehetetlen helyzet.  

Csiki Csaba tanácsos úr: Álmosnak igaza van abban, hogy bármit adsz, cserébe utána az 

embereknek elvárásaik lesznek. Hosszútávon megvalósíthatónak tartja, hogy legyen egy 

közkút kialakítva. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kéri a polgármestert, hogy a szemben levő telek tulajdonosát 

kérdezze meg, hátha adna el belőle egy részt. 

A polgármester ismerteti álláspontját ezzel kapcsolatosan.  

Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy megnézette Csata Árpi bácsiék vizét, de az 

teljesen rendben volt.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Van lehetőség arra, hogy tartsanak egy gyűlést közösen 

a vizesekkel?  

Székely Levente tanácsos úr támogatja a közkút ötletét.  

Székely Álmos tanácsos úr: Ennek a hagyományát is őrizni kellene. 

Csata Andrea tanácsos hölgy meg fogja írni Jenőnek, vagy a listára, hogy valahogyan oldják 

meg ezt a problémát.  

Csata Andrea tanácsos hölgy a Dan Tanasa-s hírről kérdez. 

A polgármester elmondja, hogy a tavaly történt a feljelentés. A határozat alapján nem 

köteleznek minket a fordításra.  

Csata Andrea tanácsos hölgy a pályázati rendszer alapján javasolja, hogy lehetőség legyen 

pályázni hagyományos hangszerek oktatására.  

Csata Andrea tanácsos hölgy a mezei utak feljavításáról kérdez. 

Székely Álmos tanácsos úr válaszol. Megosztja ezzel kapcsolatosan meglátását. Nem lehetne 

felhívással fordulni a tulajdonosok felé, hogy a földről a vizet vezessék el, meghosszabbítaná 

az út élettartamát.  

A polgármester ismerteti ezzel kapcsolatosan az álláspontját. Ez most a harmadik mezei út, jó 

lenne most kimenni a szászfalvi részre.  

Székely Álmos tanácsos úr: A mérlegről van-e előrelépés?  

 A polgármester elmondja, hogy magánterületen van.  

Székely Álmos tanácsos úr kéri, kérdezzék meg a magyarországi polgármestereket, hogy 

hogyan van megoldva a sáncok menti füvek levágása.  

A polgármester válaszol. A lakosság kellene ebbe becsatlakozzon.  

Benedek Árpád tanácsos úr Baktalórántháza példáját mondja el.  



Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, Ráckevén pl. a közszolgálat vágja, majd 

kiszámlázzák. 

Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi: Mi van abban az esetben, ha olyan nagyra nő a fű, hogy 

a víz árvíz esetén nem tud lefolyni? Olyankor mi az eljárás? 

A polgármester elmondja, hogy károkozás, ez büntethető. Tegyenek le panaszt írásban. 

Korpos Levente azt javasolja, hogy tegyenek először egy felszólítást. 

Székely Álmos tanácsos úr kéri, tegyenek egy hirdetést arról, hogy óvják a felújított utakat. 

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy beszélt Leventével viszont nem csak a citeráról 

van szó, hanem az egész egyesület tevékenységéről. Ez úton megragadja az alkalmat, és kéri 

a tanács tagjajit, hogy járuljanak hozzá ehhez a tevékenységhez.  

Korpos Levente tanácsos úr a zászló ügyről kérdez. Ismerteti az általa tapasztaltakat.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Sikerült egyeztetni a temető problémájáról? 

A polgármester válaszol.  

 

 

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka 


