
Tanácsülés 

Január 25. 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van. Csata Etele tanácsos úr a 2. napirendi pontnál érkezik 

meg.  

Az ülésvezető Domokos Árpád tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat:  

1. A 2020 decemberi tanácsüléseken készült jegyzőkönyvek jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a 2021-2022-es tanév iskolahálózatának jóváhagyására, 

3. Határozattervezet Szőcs Csaba tanácsos úr mandátumának megszűnésére és 

egy tanácsosi hely szabaddá nyilvánítására, 

4. Határozattervezet az „IT eszközök a Köllő Miklós Általános Iskola részére a digitális 

oktatás céljából” című projekt költségvetésének jóváhagyására, 
5. Határozattervezet azon munkálatok jóváhagyására, amelyeket a szociális segélyben 

részesülők és a közmunkára ítéltek dolgozhatnak 2021-ben a köz javára, 

6. Határozattervezet az Iskola előző évi költségvetési többletének felhasználásáról 2021-ben, 

7. Határozattervezet közvagyon módosításra, 

8. Határozattervezet a község előző évi költségvetési többletének felhasználásáról 2021-ben, 

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

  

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

 

1. A 2020 decemberi tanácsüléseken készült jegyzőkönyvek jóváhagyása, 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. 9 mellette, 2 tartózkodás. 

 

2. Határozattervezet a 2021-2022-es tanév iskolahálózatának jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy minden évben, a helyi tanács feladata jóváhagyni a tanév 

iskolahálózatát. Így idén a 2021-2022-es tanévét. Ismerteti az iskolahálózatot.  

Megérkezik Csata Etele tanácsos úr.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Hogy nézi ki ez a belső óvoda, meg tud-e lenni 

határidőre? 

A polgármester válaszol: Nem tudom megmondani. 

Benedek Árpád tanácsos úr: A mostan hozott tanügyminisztériumi rendelet érinti-e ezt a 

határozatot? 

Polgármester: Nem tudok arról, hogy érintené.  

  

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

1. számú tanácshatározat.  

 

3. Határozattervezet Szőcs Csaba tanácsos mandátumának megszűnésére és 

egy tanácsosi hely szabaddá nyilvánítására, 

A polgármester elmondja, hogy Szőcs Csaba tanácsos úr beadta a lemondását a tanácsosi 

mandátumról, tekintettel arra, hogy kinevezést kapott egy polgármesteri tanácsosi funkciónak 

betöltésére.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet mindenki egyetért. Megszületik a 2. 

számú tanácshatározat.  
 



4. Határozattervezet az „IT eszközök a Köllő Miklós Általános Iskola részére a digitális 

oktatás céljából” című projekt költségvetésének jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy korábban volt már erről a pályázatról szó, kérték, hogy 

tételesen jelenjenek meg az összegek a 2. cikkelyben, benne az önrésszel.  

Székely Álmos tanácsos úr: Szeptemberben az előző tanáccsal szavaztunk egy hasonló 

határozatról, az hol akadt el? 

A polgármester válaszol: A közbeszerzésen akadt el. Licit volt kiírva a tabletekre, az 

ajánlattevők egyike sem felelt meg a kiírásnak. Továbbá részletezi a pályázatról a 

tudnivalókat. 

Csiki Csaba tanácsos úr: Az ősszel probléma volt az informatikai piacon, a tableteket nem 

lehetett beszerezni, most van-e erre lehetőség?  

Polgármester: Valószínűleg igen. Tovább részletezi a mostan kiirt licitről és a pályázatról a 

tudnivalókat.  

Korpos Levente tanácsos úr: Megmaradtak azok a paraméterek, amik voltak? 

Polgármester ismertet néhány paramétert a tabletekere vonatkozóan.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet, mindenki egyetért. Megszületik a 3 

számú tanácshatározat.  

 

5. Határozattervezet azon munkálatok jóváhagyására, amelyeket a szociális segélyben 

részesülők és a közmunkára ítéltek dolgozhatnak 2021-ben a köz javára, 

Polgármester elmondja, hogy az alpolgármester hatáskörébe van ennek a csapatnak a 

koordinálása, ő is segített ennek az összeállításában. Ismerteti az elvégezendő feladatokat. 

Elmondja, hogy bekerült egy új rész az alpolgármester javaslata alapján, hogy az idős 

rászoruló személyek kerítése előtt végezzék el a járdák hótalanítását. Hulladék válogatása.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Törvényes az idős személyeknél a hó eltakarítása? 

Gratulál az alpolgármesternek az ötletért.  

Polgármester válaszol: A járda közterület, minden lakó köteles a háza előtt lévő sáncot, járdát 

tisztán tartani. Határozatba és a falustatútumba is bele van foglalva.  

Székely Álmos tanácsos úr: A kultúrotthon és a hivatal előtti rész kihez tartozik?  

Polgármester: Az egész terület hozzánk tartozik.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet,  mindenki egyetért. Megszületik a 

4 számú tanácshatározat.  

 

6. Határozattervezet az Iskola előző évi költségvetési többletének felhasználásáról 2021-

ben, 

A polgármester elmondja, hogy az iskola kérést tett le, van egy költségvetési többlete, hogy 

11.500 lejről van szó és ezt szeretnék felhasználni a költségeikre.  (bold de casa)  

 

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

5. számú tanácshatározat.  

 

7. Határozattervezet közvagyon módosításra, 

Polgármester: Az iskola telekkönyves felmérésnél derült ki, hogy a közvagyonban szereplő 

felületek nem egyeznek a központi részen, a rendelőnél. Ismerteti a módosulásokat a 

mellékleteken.  

Benedek Árpád hozzászól.  

 



Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet, mindenki egyetért. Megszületik a 

6. számú tanácshatározat.  

 

8. Határozattervezet a község előző évi költségvetési többletének  felhasználásáról 2021-ben, 

Polgármester: Szintén a saját bevételekből jelentkezett többletből javasoljuk a fa 

kitermelésére ezt az összeget. Természetesen nagyobb a költségvetési többlet, de nem 

szükséges ezt használni. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet, mindenki egyetért. Megszületik a 

7. számú tanácshatározat.  

 

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester:  

 Részletezi Szőcs Csaba tanácsadó feladatait: ifjúságpolitikai tanácsadás, ifjúságpolitikai 

intézkedések meghatározása, fiatalokkal való együttműködés, fiatalok kiszámítható jövőt 

lássanak Csomafalván, továbbá környezetvédelmi felelős, a projektcsapat tagja.  

 Már korábban volt szó erről, a sajtóból is lehetett látni, hogy Alfalu és Újfalu létrehoztak 

a céget a víz és szennyvízhálózat működtető céget. Részletezi a kialakult helyzetet 

Továbbá hozzászól: Székely Álmos tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr, Csata Etele 

tanácsos úr. 

Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogyha erről szó lesz, akkor hívjuk meg az alfalvi és az 

újfalvi polgármestereket egy beszélgetésre.  

 Falugyűlést tervez tartani. Gondolkodik, hogy élőben legyen-e közvetítve a facebookon. 

Meg kell várni a cont de executiot, onnantól kezdődik a pénzügyi beszámoló. 

Legvalószínűbb a február második hétvégéje. 

 Különböző tervezéseknek fogtunk neki. Utak felújításával kapcsolatosan ismerteti a 

csomagokat.  

 A jelenlegi kormány által reméljük, hogy fogunk tudni több forráshoz jutni.  

 Javasolja a keddi napot a következőkben a tanácsülésekre. Székely Álmos tanácsos úr 

hozzászól.  

Székely Álmos tanácsos úr a költségvetési fejezeteknél részletesebb bemutatást kér.  

Köllő Csaba tanácsos úr: A 15 fejlesztési tervről van szó, ebbe benne van a sportpálya? A 

sportpálya esetében, kellene keresni helyet neki?  

Polgármester: Igen, benne van. Le van adva a CNI –hez az igénylés, akkor tudunk tovább 

lépni, amikor a területtel tisztában vagyunk. 

Korpos Levente tanácsos úr: Van-e lehetőség a projektcsapatot bővíteni? 

Polgármester válaszol: Van ilyen gondolat is, következő tanácsülésre lesz behozva a 

módosítása a hivatali szerkezetnek, a költségvetés függvénye.  

Korpos Levente tanácsos úr: Temető utca végéhez volt-e tükör kérve? 

Polgármester válaszol: A Megyei útügytől voltak itt. Helyszíni ellenőrzés volt, ide a térre és 

az Alszeg sarkára is volt kérve. 



Székely Álmos tanácsos úr: Volt-e szó villogó jelzőtábláról a gyalogátjárónál? 

Polgármester válaszol: Meg lett igényelve, sebességjelzővel együtt, a biztonság fokozása 

érdekében. Lesz még egy igénylés a költségvetés elfogadása előtt. 

Köllő Csaba tanácsos úr: Volt online kérdőív a megyei tanács részéről a sportélettel 

kapcsolatosan. A hoki pálya nyári funkciója lehetne teqball ez egy új sportág, ha lenne rá 

igény, akkor a község fel tudná-e vállalni ezt?  

Polgármester válaszol: A jégpályánál kiszerződtük a felmérést, az határozza meg a 

továbbiakat. De jó az ötlet.  

Székely Álmos tanácsos úr: A helyi adóval kapcsolatosan valami hír van-e? 

Polgármester válaszol: Nincs több sáv regionális adónak.  

Gergely József tanácsos úr: A Remete tv-vel való együttműködés?  

Polgármester: Fel akarom méretni, hogy mennyire érik el a Remete tv-t az emberek. Ha el 

tudják érni, akkor nyitottak az együttműködésre.  

Korpos Levente tanácsos úr: Ditróba fognak osztani gyümölcsfákat, javasolja, hogy mi is 

vezessük ezt be, hasonlít a virágosztáshoz. 

Polgármester válaszol: A virágzó programnak, azért mertünk nekimenni, mert közterületre 

ültették.    

Székely Álmos tanácsos úr: A Fő út mentén nagyon sok fa volt, kezdeményezné újraültetni. 

Polgármester javasolja utánanézni a lehetőségeknek.  

 

Az ülést bezárják.  

Lejegyezte, Király Boglárka referens.  

 

 

 

 


