
Tanácsülés 

Június 24. 

Az ülésen nincs jelen: Domokos Árpád. 

Az ülésvezető Székely Álmos ismerteti a napirendi pontokat.  

1. A májusi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása  

2. Határozattervezet költségvetés-módosításra 

3. Határozattervezet az Orvosi rendelő épületéből helyiségek bérbeadására 

4. Határozattervezet a 20. Csomafalvi Napok megszervezésére 

5. Határozattervezet az otthoni beteggondozásban részesülő személyek anyagi 

hozzájárulásának megállapítására 

6. Határozattervezet víz- és szennyvízdíjban tartozók adósságainak felosztására 

7. Határozattervezet a Gospod Serv Kft. 2019-es költségvetésének elfogadására 

8. Határozattervezet a Gospod Serv Kft. 2018-as pénzügyi beszámolójának elfogadására 

9. Határozattervezet a Gospod Serv Kft. 2018-as tevékenységi beszámolójának és 2019-

re vonatkozó tervének elfogadására 

10. Különfélék és aktuális problémák megvitatása  

A polgármester úr javasol egy új napirendi pontot: a Csalóka óvoda felújítására és 

felszerelésre előkészített pályázat és a vonatkozó költségek elfogadása.  

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja a 8, 7, 9, 6-os tanácshatározatok előrehozatalát ebben 

a sorrendben tárgyalva.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. 

 

1. Határozattervezet a Gospod Serv Kft. 2018-as pénzügyi beszámolójának elfogadására 

Jelen van Gál Attila a Gospod Serv Kft. adminisztrátora, aki ismerteti a 2018-ra vonatkozó 

mérleget részletesen kiadások, bevételek részen, a legnagyobb költség a személyzeti költséget 

teszi ki. A legnagyobb bevételi forrás a fűtésből származik. Most az iskolával is kötöttek 

szerződést fűtésre. A kinti iskolánál 4 hónapra, december 1-jétől kezdődően. Elmondja, hogy 

valószínűleg a tartozást a Polgármester segítségével deminimis-es pályázatból sikerül 

megoldani.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mennyi az összeg? 

Az Adminisztrátor válaszol.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot: 11 mellette, 1 tartózkodás (Székely 

Álmos) 

Megszületik a 43. számú tanácshatározat.  

 

2. Határozattervezet a Gospod Serv Kft. 2019-es költségvetésének elfogadására 



Gál Attila a Gospod Serv Kft. adminisztrátora elmondja, hogy a költségek nagy részét a 

személyzet és a hozzá tartozó adók teszik ki, idéntől az alkalmazottak részesülnek vakációs 

jegyekben és „indemnizatie de harna”- vel, tervezi szerszámok és munkaruhák beszerzését.  

Csata Andrea tanácsos hölgy észrevételezi: későn látják ezeket a dolgokat, tudja, hogy késett 

az országos költségvetés és ebből kifolyólag a helyi is, de kéri az elkövetkezőkben időben 

legyenek jelezve  az információk. Kérdezi, hogy a szerszámvásárlás mit takar? 

Gál Attila adminisztrátor válaszol: Kisebb dolgok vannak betervezve, nagyobb tétel a 

hegesztő, a flexnek is jár le a garanciája, jó lenne egy olyan kulcsszett, amelyben több méret 

van, valamint kalapács, lapát, talicska.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Egész évre az adminisztrátor 4 órával van tervezve? 

Gál Attila adminisztrátor igennel válaszol. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik a 44. 

számú tanácshatározat.  

 

3. Határozattervezet a Gospod Serv Kft. 2018-as tevékenységi beszámolójának és 2019-

re vonatkozó tervének elfogadására 

Gál Attila adminisztrátor bemutatja a tevékenységi beszámolóját a 2018-as évre vonatkozóan, 

valamint az idei évre vonatkozó terveket. Az őszre van beütemezve a kazánháznál 

karbantartási munkálat.  

Alpolgármester hozzáteszi, hogy az alkalmazottak besegítenek a falunapos előkészületekbe. 

Megérkezik Domokos Árpád tanácsos úr. 

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja az adminisztrátornak, hogy a Gospod Serv Kft. 

tevékenységi körét bővítse.  

Az Alpolgármester válaszol. 

Székely Álmos tanácsos úr mondja, hogy nem érzi az adminisztrátor személyes ambícióit. 

Gál Attila adminisztrátor elmondja, hogy első sorban a tartozás kérdését akarja megoldani. 

Az év végéig még itt marad. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy ennek ellenére nem lehet elengedni az 

adminisztrátort, a tartozás miatt amúgy is őt kell elővenni. 

Polgármester válaszol: Egyelőre nincs még felmondás leadva. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik a 45. 

számú tanácshatározat.  



4. Határozattervezet víz és szennyvízdíjban tartozók adósságainak felosztására 

Jelen van Csata Jenő a Víz- és szennyvíz közszolgálat adminisztrátora. Javasolja, hogy 500 

lejes tartozás fölött legyen felosztás, az érintettek értesítve lesznek.  

Alpolgármester javasolja, hogy kerüljön bele pl. három hónap után sem törleszt valaki, akkor 

felhajtóval kell behajtatni.  

Csata Jenő a Víz- és szennyvíz közszolgálat adminisztrátor elmondja, először azzal lehet 

leginkább lépni, hogy elzárják a vizet.  

Polgármester: A 6-os cikkelynél a C pontot ki kell bővíteni, miszerint a helyi adókkal is 

rendben kell legyen.  

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy abban a helyzetben, ha elzárják a vizet, akkor a 

víz díja lesz a prioritás.  

Székely István tanácsos úr kérdezi, hogy ez fordítva nem működik: pl. ha kér egy 

adóigazolást akkor a vízdíj is legyen rendezve? 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Olyan lehet, hogy nem él valaki a felosztás 

lehetőségével, hanem kifizet mindent egyszerre?  

Csata Jenő adminisztrátor válaszol.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik a 46. 

számú tanácshatározat.  

 

5. A májusi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása  

Korpos Levente tanács úr észrevételezi a magyar jegyzőkönyvnél 930 parcella van és a 

románnál pedig 930 hektár.  

Király Boglárka referens válaszol: Ki lesz javítva. 

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, kerüljön be a különféléknél, hogy tárgyalás alatt áll a 

felmérő céggel.   

Mindenki elfogadta a májusi jegyzőkönyvet.  

 

6. Határozattervezet költségvetés-módosításra 

A Polgármester ismerteti a módosításokat és azok szükségességét.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, melyik óvodáról van szó.  



Polgármester válaszol: A most épülendő óvodáról.  

Csata Andrea tanácsos hölgy nem emlékszik pontosan, de úgy emlékszik szó esett a 

közösségi gyümölcsfeldolgozó konyha fajanszozására. Nyertek egy gépet, amelynek 

felszerelésének alapfeltétele lenne. Javasolja, hogy kerüljön be.  

A Polgármester válaszol, hogy volt kint ellenőrzésen, ez nem olyan nagy beruházás, volt ide 

összeg betervezve. Abban maradtak felméretik, mennyibe kerülne. De mindenképp 

megoldható ez.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik a 47. 

számú tanácshatározat.  

 

7. Határozattervezet az Orvosi rendelő épületéből helyiségek bérbeadására 

A Polgármester ismerteti a határozattervezetet cikkelyenként, elmondja, hogy ez a 

fogtechnikusi részre vonatkozik.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy kérdezi van-e ott még fent kiadó helyiség. 

A Polgármester válaszol: Igen, lehetséges. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy javasolja: Jó lenne valamilyen jó szakorvost keresni.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik a 48. 

számú tanácshatározat.  

 

8. Határozattervezet az otthoni beteggondozásban részesülő személyek anyagi 

hozzájárulásának megállapítására 

A Polgármester elmondja, ez a tanácshatározat arról szól, hogy az érintett beteggondozásban 

részesülők, hogyan kell ehhez hozzájáruljanak. A beteg jövedelmét veszik ez esetben 

figyelembe. Bemutatja a mellékletet, amely az összegeket tartalmazza. A szociális osztályon 

dolgozók ankétot készítenek és az alapján lesz megállapítva a hozzájárulás. 

Csata Andrea tanács hölgy kérdezi hány százalékot kell fizessen a tanács. 

A Polgármester elmondja, hogy eddig havi 4000 lejt kellett fizetni, a többit támogatásból 

oldották meg. 

Csata Andrea tanács hölgy javasolja, hogy egyből ne kelljen az emberek sokat fizessenek. 

Azt szeretné, hogy egyszer nézzék meg, aztán alkalmazzák. Ne terheljék meg egyből az 

érintett családot. 

Székely Levente tanácsos úr a hozzájárulás megállapításáról kérdez.  



A Polgármester válaszol: Szociális ankét készül, először be kell érkezzen az igény a szociális 

osztályhoz. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Csak a nyugdíjat vagy a jövedelmet nézzük? 

Polgármester válaszol: Mindkettőt. 

Korpos Levente tanácsos úr a jövedelmekhez hozzátartozik pl. a területek után járó 

támogatás, ilyen szempontból szigorú ez a rendszer.  

Domokos Árpád tanácsos úr elmondja, hogy az nem számít jövedelemnek.  

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy egyszer legyen kiszámolva és bár egy hónapot 

lássunk. Szerinte az 1000 lej alatti jövedelemnél nem kellene hozzájárulást megállapítani. Jó 

lenne látni egy-egy kategóriába hány személy esik, ennek a hatását meg kell vizsgálni.  

A Polgármester elmondja, hogy a jövedelemből és szolgáltatás mértékéből számolják ki a 

hozzájárulást. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy van-e már arról kimutatás hány személyről van 

szó. 

A Polgármester elmondja, hogy lehet kérni kimutatást. 

Székely Levente tanácsos úr javasolja, hogy most ne fogadják el a határozattervezetet és 

kérnek egy kimutatást. 

Király Szabolcs tanácsos úr javasolja, hogy először fogadják el, aztán alkalmazás után látni 

fognak pontos számokat. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről. 

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy régen nagyon jó beszámolókat adtak a 

Caritasosok.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi szól-e valami ellene, ha most nem lesz elfogadva.   

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az eredeti állapotában ki szeretné elfogadni. 5-en 

mellette.  

Nem ment át. 

 

9. Határozattervezet a 20. Csomafalvi Napok megszervezésére 

A Polgármester ismerteti a határozattervezetet cikkelyenként: szervezőkre, piacrendezésre, 

közreműködőkkel, költségvetésre vonatkozóan. Bemutatja a programterveztet, részletezi a 

tájházavató programját. 



 Molnár Eszter tanácsos hölgy visszajön a tanácsülésre. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy elmarad a dísztanácsülés? 

A Polgármester elmondja, hogy elmarad, nem érkezett jelölés a díszpolgári címre. Ismerteti 

az ekörül feltevődött kérdéseket. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Támogatók vannak?  

A Polgármester válaszol: Igen, vannak. Pl. a Közbirtokosság vagy a Szárhegyi Kulturális 

Központ.  

Székely Levente tanácsos úr a bútorvivéssel kapcsolatosan megoszt egy régi hagyományt.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy a csomafalvi, de máshol dolgozó pedagógusok is 

legyenek meghívva a pedagógusnapra. 

A Polgármester elmondja, hogy első körben a csomafalvi oktatásban dolgozók köszöntése 

volt a cél, de a jövőben figyelembe vesszük ezt a javaslatot.  

A Polgármester elmondja, hogy a területek rendbetétele már folyamatban van. Az 

árvízvédelemre is rákészültek.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy a csűrnél lesz a gyermekprogram?  

A Polgármester válaszol: Nem, a Piactéren. 

Székely Álmos tanácsos úr örül annak, hogy visszakapta a rendezvény a nevét. A helyi 

politikai véleménynyilvánítástól kíméljék meg a vendégeket.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik a 49. 

számú tanácshatározat.  

10. Határozattervezet a Csalóka óvoda felújítására és felszerelésre előkészített pályázat 

és az erre vonatkozó költségek elfogadására  

A polgármester bemutatja a határozattervezetet. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontot, mindenki egyetért. Megszületik az 

50. számú tanácshatározat.  

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Újfalu fele a falu végén van egy akna az be van-e szakadva 

vagy mi történt vele. Lehet-e azzal valamit kezdeni? 

Alpolgármester válaszol: Meg lesz oldva.  

Székely Álmos tanácsos úr: Mi vagy a Megyei Tanács?  



Polgármester válaszol: Mi kell. 

A Polgármester elmondja, hogy a központon levő Enke ki lett takarítva. 

A Polgármester elmondja, hogy elkezdődött a kultúrotthon előtti lépcső feljavítása, reméli 

két-három év múlva lesz pályázati kiírás. 

A Polgármester elmondja, hogy a műfüves focipályán kicserélték a füvet. 

A Polgármester elmondja, hogy a tervezésre és kivitelezésre van kiírva a licit az utcák 

modernizálásánál, július elejéig várják az ajánlatokat. 

A Polgármester elmondja, hogy az Alpolgármester kisebb delegációban volt Hevesen. 

Polgármester ismerteti a meghívást Ráckevére. 

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy vonjanak be ilyen esetekben civileket is. 

A jogtanácsos felolvassa Bartalis Imre 1403 szám alatti lakos kérését a Helyi Tanácsnak 

címezve.  

A Polgármester felolvassa a kérésre írt válaszát.  

Korpos Levente tanácsos úr: Mint Szilfás elnök akarja a csökkentést? 

Polgármester: Nem, magánszemélyként.  

A jogtanácsos felolvassa Bartalis Imre 1403 szám alatti lakos kérését a Helyi Tanácsnak 

címezve a 24-ek társulásával kapcsolatosan.  

A Polgármester elmondja ennek a kérésnek az előzményét, valamint felolvassa az erre írt 

választ. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről. 

Székely Álmos tanácsos úr nagyon gyorsan meg kell ezt oldani, nagyon sok embernek 

vannak tisztázatlan területei.  

A Polgármester elutasítja azt, hogy nagyon sok embernek vannak tisztázatlan területei.  

Polgármester: Kiközöljük, hogy a kérés ismertetve volt a helyi tanáccsal.  

A Polgármester elmondja, hogy volt felajánlás, vegyenek részt a földosztó bizottság 

gyűlésein.  

Székely Álmos tanácsos úr: Lévén, hogy meglettek gyanúsítva így nem jöttek többet.  

Orbán Vilmos tanácsos úr kifejti véleményét a helyzettel kapcsolatosan.  

Köllő Gábor tanácsos úr kérdezi: Bartalis Imrének milyen köze van a 24-ek társulásához. 



A Polgármester elmondja a novemberi gyűlésen elhangzottakat. Bartalis Imrét választották 

meg akkor.  

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy Bartalis Imre a 24-ek társulásából kiállt.  

Csiki Csaba tanácsos úr kérdezi, hogy lesz-e az erdei útnál tovább javítás, mert nagyobb 

problémák vannak helyenként az esőzések miatt.  

Az Alpolgármester elmondja, hogy az ígéretek alapján 6,5 km ANIF sáncot fognak 

kitakarítani.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy van-e törvényes lehetőség Csíkszentmártont 

támogatni.  

Polgármester válaszol: Ezt a Megyei Tanácson keresztül lehet megvalósítani, egyeztetett már 

erről az alelnökkel. 

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy találkozott egy nénivel, aki panaszkodta neki, 

hogy a temetőnél nincs ahová dobni a szemetet. 

Az Alpolgármester ismerteti a temető helyzetét.  

Benedek Árpád tanácsos úr kéri, hogy oldják meg mielőbb a helyzetet, mert a határba kerül 

ki a szemét. 

Székely Álmos tanácsos úr: A temetőnek ki a tulajdonosa, az kellene, ezt a problémát 

megoldja.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja javaslat érkezett arra, hogy a pálya mellett levő 3 fát ki 

kellene vágni, mert gondot okoz a pályának.  

Korpos Levente tanácsos úr javasol egy fújót, amelyikkel a levelektől megtisztítsák a pályát.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kéri, hogy lent a megfelelő időben legyen ott ember a kasszánál, 

vagy legyen helyettesítő. 

Székely István tanácsos úr kérdezi, hogy hányan fizetnek az erdei házaknál illetéket, mert jó 

lenne megoldani a problémát.  

Alpolgármester válaszol. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy az akinek csomafalvi lakcíme van és külföldön él 

az is kell fizessen? 

A Polgármester válaszol: 50% kedvezményben részesül, ha igazolja, hogy nem itthon él.  

Székely Álmos tanácsos úr a 183 hektár legelő sorsáról érdeklődik. 

A polgármester válaszol: Bizonyítani kell, hogy 1948-ban elvették. 

 



Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: El akarjuk engedni a Gospod Serv Kft. adminisztrátorát? 

Polgármester válaszol: El akarjuk, de nem tett le késést és kell helyette más is.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, 

Király Boglárka 

 


