
Rendkívüli tanácsülés 

Augusztus 28. 

 

Készült 2020. augusztus 28-i rendkívüli tanácsülésen, amelyet a polgármester a 2020/102 

számú rendelettel hívott össze.  

 

Elnököl: Csata Andrea tanácsos hölgy. 

Napirendi pontok: 

1. Határozattervezet a község házszámozásának jóváhagyására.  

2. A 31-es Határozat visszavonása,  

3. Különfélék. 

A gyűlés a 2020/16-os Tanácshatározat alapján történik. A napirendi pontok és a meghívó e-

mailben lett kiküldve a csomafalvi_onkormanyzat2016@yahoogroups.com  - ra.  

Kérdések és válaszokat ugyanide érkeztek.  

 

1. Határozattervezet a község házszámozásának jóváhagyására  

Jegyzőnő: A tervezetet meghirdettük július 23-án. Az ezzel kapcsolatban letett kéréseket 

megoldottuk és megválaszoltunk. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik 36 számú tanácshatározat.  

 

2. A 31-es Határozat visszavonása 

Jegyzőnő: Mivel a Prefektus intézménye több pontban is hiányosnak találta a közvilágítási 

közszolgálat megalakulásáról szóló határozatunkat és ennek kiigazítása több időt vesz 

igénybe, minthogy el tudnánk készíteni a gyűlésig, ezért a Polgármester úr javasolja, hogy a 

határozat egyelőre legyen visszavonva. A határozat kiigazításához szükséges lesz egy 

szaktanulmány elkészítésére (studiu de specialitate), egy feladatkönyv elkészítésére (caiet de 

sarcini), valamint a GOSPOD SERV KFT működési szabályzatába be kell íratni ezt a 

tevékenységet is. Miután mindez elkészül, ismét napirendre tűzzük a határozatot. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Nem tudom, hogy a "caiet de sarcini" a GOSPOD SERV KFT 

vezetőjének a számonkérési kritériumait jelenti-e, de ha nem, kérem, hogy ez a vízszolgáltató 

vállalathoz hasonlóan legyen elkészítve és előterjesztve. 

Jegyzőnő válaszol: A "caiet de sarcini" a közszolgálat adminisztrálásának feltételeit fogja 

leírni. A "criterii de performanta" tartalmazza a teljesítménykritériumokat, amit majd egy 

szaktanulmány elkészítése után tudunk megszabni. Mindkettőt egy- egy cikkelyben, külön-

külön jóvá kell hagyja majd a tanács. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik 37 számú tanácshatározat.  

 

3. Különfélék. 

Korpos Levente tanácsos úr: A különféléknél ismét meg szeretném kérdezni, hogy a 

szennyvízvezeték meddig lesz kivíve az erdőn? Valaki kérdezte tőlem, akinek az Ózontól 

kinnébb van háza, valószínűleg rá akar csatlakozni, és nem tudok választ adni. Ha 

gondoljátok, szívesen bemegyek a Hivatalba és megnézem személyesen, csak akkor írjátok 

meg, hogy mikorra menjek be. 
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A múltkori tanácsülésen hallhattuk, hogy a Temető utcától a Napfény Szociális 

Központig van lehetőség járda építésére. Most látom, hogy tovább haladtak a központ felé. 

Valami változott és mégis az Alszeg utcáig lesz járda? 

A polgármester válaszol: A szennyvízhálózat a Kicsilokon felfele a fiatalos erdő kezdetéig 

lesz kiépítve, a Nagylokon a Juhferesztőig (kb. Szilágyi Jakab házáig). 

A járda a Fő út mellett nem épül meg Alszegig. A szociális központot azért haladtuk meg, 

hogy plusz egy autónyi félreálló hely legyen és egyúttal a szomszéd kapuja előtt is 

megépítjük, csúnya lett volna úgy hagyni. Ebben lesz valamennyi önrész is, mármint a 

parkoló kiépítési részeknél. 

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, Király Boglárka 


