
Tanácsülés 

Szeptember 7. 

 

Az ülésen nincs jelen: Domokos Árpád, Orbán Vilmos. 

Az ülésvezető Csata Andrea, ismerteti a napirendi pontokat:  

 

1. Jegyzőkönyvek jóváhagyása, 

2. Féléves pénzügyi beszámoló, 

3. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

4. Határozat-módosítás (amelyeknél jelzett a Prefektúra, hogy ki kell igazítani a határozatot) 

5. Aktuális problémák és különfélék megvitatása: Elköszönés. 

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

1. Jegyzőkönyvek jóváhagyása, 

Korpos Levente tanácsos úr: A román és a magyar nyelvű jegyzőkönyvben is a 4. napirendi 

pontnál 750 000 lej szerepel önrészként. A jegyzetemben 775 000 lej van írva. Melyik a 

helyes összeg? A román nyelvű jegyzőkönyvben ülésvezetőnek Király Szabolcs van írva, de 

Csata Andrea volt. Részemről ezen kívül rendben van. 

Király Boglárka: köszönet az észrevételért, javítva vannak a jelzettek.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a július 27-i, az augusztus 17-i és 28-i tanácsülések 

jegyzőkönyveit. Mindenki egyetért.  

 

2. Féléves pénzügyi beszámoló, 

A polgármester elmondja, hogy a Helyi Tanáccsal 3 havonta kell ismertetni a jóváhagyott 

költségvetést.  Megérkezik Jánosi Borsos Attila alpolgármester.  

A polgármester ismerteti a megvalósításokat a bevételek, kiadások és a költségek részeknél 

január ás június hónapok között. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Hová kerül be a faluszépítési program? 

Polgármester válaszol:  Az nem jelenik meg itt külön, az 54-es fejezetnél található, programok 

kategóriában  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Miért jött be olyan kevés pénz a projektekből? 

Polgármester válaszol: Mert az elszámolás után fizetik be, ami úgy történik, hogy leteszik az 

elszámolást, mi továbbítjuk, és az alapján utalnak. Tovább részletezi a projektek erre 

vonatkozó helyzetét.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a féléves pénzügyi beszámolót. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 38. számú tanácshatározat.  

 

3. Határozattervezet költségvetés-módosításra, 

A polgármester elmondja, hogy a 218-as kormányhatározattal kaptunk 24.000 lejt árvízkár 

helyreállításra. A 135-ös sürgősségi kormányrendelet alapján leosztott összegekből 

Csomafalva kapott 96.000 lejt szociális kiadásokra, visszavettek 5.000 lejt az óvodás 

jegyeknél, illetve speciális nevelési szükséglettel rendelkező diákok számára további 14.000 

lejt hagytak jóvá. Az oktatási részen 105.000 lej jött be pluszba. Így a bevételi oldal módosul 

129.000 lejjel.  Kiadásoknál úgyszintén meg fog jelenni, illetve van átcsoportosítás is. Főbb 

tételeket mutatja be a kiadások és bejövetel részeknél. Beszél az iskola igényléséről, amely át 

is lett küldve e-mailon, a hibrid/ online oktatáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez 

kapcsolódik. Ennek megvalósítására be van téve 125.000 lej, valószínű lesz még ennek a 



testületnek egy gyűlése ahol kiegészítjük a költségvetést.  Bővebben beszél az ezzel 

kapcsolatos programról.  

A kormány uniós alapokból és saját állami bevételekből akarja finanszírozni. Néhány 

specifikáció megjelent pl. a tabletek műszaki leírása, legyen internet szolgáltatás is, illetve 

nem haladhatja meg a 200 euró/db értéket. Az iskola igénylése alapján meghaladja azt az 

értéket, amely alatt direkt közbeszerzéssel lehetne vásárolni. Utólag vissza lehet az összeget 

igényelni.  

Megérkezik Köllő Gábor tanácsos úr.  

Polgármester elmondja, hogy több kérdés van a közbeszerzési eljárást illetően, ezért még 

nincs ahová besorolni. Továbbá beszél az iskolával történt egyeztetésekről.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: A tegnap megkérdeztem az igazgatónőt, hogy akkor, hogy van 

ez a kérés és azt mondta, hogy a Polgármesteri Hivatal felé az a 26 laptop, projektor stb. ami a 

végén van a kérésnek, azok kellenek és a végén azok a fertőtlenítő szerek. 

Polgármester kérdezi: Akkor a táblagépek nem kellenek? 

Csata Andrea tanácsos hölgy válaszol: Azt mondta nem.  

A polgármester tovább részletezi, amit a programról tudni lehet, valamint párbeszédet folytat 

Csata Andrea tanácsos hölggyel a letett kéréssel és az igazgatónővel egyeztetett dolgokkal 

kapcsolatosan.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Amit határozottan mondott az 26 laptop, projektor, és ami előtte 

van, ezek a fertőtlenítő szerek.  

Polgármester: Elmondja, hogy ki lett szedve, hogy az eddigi projektekből miket kaptak. Ettől 

függetlenül lévén, hogy összeget nem írtak, csak azt, hogy mire van szükségük, a kollegák 

rendeltek mellé összegeket, ez alapján van a 125.000 lej javasolva. Ezt mi fogjuk vásárolni és 

közbeszerezni. A módosítás költség tételeinél megjelenik 125.000 lej a 61-es kapitólusban a 

hibrid oktatásra és vírus elleni védekezésre. Fertőtlenítő szerek és minden IT eszköz, ami nem 

táblagép.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy hívjuk be az igazgatónőt a tanácsülésre.  

Polgármester: Hívhatjuk. Nem javasol ennél többet összeget egyelőre, de ettől függetlenül be 

lehet hívni.  

Király Szabolcs tanácsos úr ismereti ezzel kapcsolatosan az álláspontját.  

Szünetet rendelnek el, hogy hívják be az igazgatónőt.  

Szünet után megérkezik az igazgatónő.  

Csata Andrea tanácsos hölgy köszönti az igazgatónőt és elmondja, hogy miért hívták be.  

Antal Teréz igazgatónő ismerteti az iskola kérését.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Én úgy értettem, hogy a tabletekre most nincs szükség. Vagy, 

hogy bekerül az iskola egy programba.  

Antal Teréz igazgatónő: Nem, ilyet nem mondtam. Nagy szükség van. Azt, hogy az országos 

tablet szétosztásnál mennyit adnak, azt nem tudom. Továbbá részletezi azt, amit tud a 

programról.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Arról nincs információ, hogy valóban mennyit tud segíteni a 

minisztérium?  

Továbbá a polgármester és az igazgatónő párbeszédet folytatnak az oktatás módjáról, a 

beszerzendő eszközökről, közbeszerzési eljárásról.  

Megköszönik az igazgatónőnek a jelenlétet. Az igazgatónő távozik az ülésről.  

Korpos Levente tanácsos úr: Jól látom, hogy ennek az összegnek a fele elmegy fertőtlenítőre 

és maszkokra? 

Polgármester válaszol: Igen.  



Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 39. számú tanácshatározat.  

4. Határozat módosítás (amelyeknél jelzett a Prefektúra, hogy ki kell igazítani a 

határozatot) 

Polgármester elmondja, hogy az utcai árusításnál javasolt a prefektura módosítást. Amelynek 

értelmében a hivatal nem adhat ki engedélyt árusításra csak belejegyzést. Illetve a 

büntetéseknél nem lehet pénzbírság is és 3 hónapos eltiltás. 

Székely Álmos: Nem lenne hatékonyabb, hogyha a pénzbírság helyett 3 hónapos eltiltást 

kapjon? 

Jegyzőnő válaszol: Nem lehet, mert megvannak, hogy milyen büntetések vannak, azt ki 

alkalmazhatja, és csak ezeket lehet alkalmazni. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Ha nem adunk engedélyt nem árulhat? 

Polgármester válaszol: Nem árulhat, amennyiben nem hajlandó összepakolni és távozni, 

akkor a rendőrséget igénybe vehetjük.  

Korpos Levente tanácsos úr: Alfaluban ki van rakva a bejárathoz, hogy mozgó árusítás nem 

lehet. Meg kellene kérdezni a polgármestert, hogy hogyan működik ez, mert hangoskodással 

és szemeteléssel jár. Én támogatnám ezt.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy: Vannak idősek, akik a húst és a kenyeret így vásárolják meg. 

Benedek Árpád tanácsos úr egy példát mond ezzel kapcsolatosan.   

Polgármester ismerteti az ezzel kapcsolatos véleményét.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a módosításokat, 11 mellette, Korpos Levente 

tartózkodik. 

 

5. Aktuális problémák és különfélék megvitatása: Elköszönés. 

A polgármester elmondja, hogy aláírta a kiviteli szerződést egy szatmári céggel a Csalóka 

óvoda felújítására. A munkálat hamarosan elkezdődik.  

Alpolgármester javasolja a vezetőtanácstagoknak, hogy tisztázzák le kell-e ennyi 

fertőtlenítőszer vagy nem.  

Csata Andrea tanácsos hölgy a pillogó napelemes átjáró lámpáról kérdez. Kaptunk-e választ 

arra? 

Polgármester válaszol nem, mert nem volt kérve.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: nagyon sok helyen megsüllyedt az aszfalt, ott számíthatunk 

javítására? 

Polgármester válaszol: Befoglalták a költségvetésbe és megoldják.  

Alpolgármester válaszol: Holnap-holnapután itt kell legyenek a munkálatokkal.  

Korpos Levente tanácsos úr: Akkor végül nem a megyei tanács hanem az útügy fogja 

megjavíttatni? 

Polgármester válaszol: A megyei tanács alárendeltségébe tartozik az útügy.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A szennyvíz vezeték meddig ér ki az idén?  

Polgármester válaszol: a kivitelezőnek érdeke, hogy megépítse az egészet, ez függ az 

időjárástól. Az a véleményem, hogy idén ott végeznek, mert még egy szakaszt kell 

kiépítsenek a Veresvirág felé.  



Benedek Árpád tanácsos úr: Miért fontos ilyen mélyre letenni? 

Polgármester válaszol: A tervező adta meg a mélységet, ezt ő tudja.  

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka referens.  

 


