
Tanácsülés 

Július 27. 

 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.   

A 2. napirendi pontnál érkezik meg Benedek Árpád tanácsos úr.  

Az ülésvezető Gergely József ismerteteti a napirendi pontokat: 

1. A júniusi tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a Csomád-Bálványos ADI-hoz való csatlakozásunk jóváhagyására, 

3. Határozattervezet a kockázat elemzési és fedezeti terv jóváhagyására, 

4. Határozattervezet a költségvetés féléves végrehajtásának jóváhagyására, 

5. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2020-as mérlegének és jelentésének 

jóváhagyására, 

6. Új gyűléselnök megválasztása a következő 3 hónapra, 

7. Különfélék: lakossági beadványok, kérések és aktuális problémák megvitatása.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. 

Jelen van Gál Attila a Gospod Serv KFT adminisztrátora, kéri, hogy hozzák előre az őt érintő 

napirendi pontot.  

Mindenki egyetért a kéréssel.  

1. A júniusi tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a múlt havi tanácsülés jegyzőkönyvét.  

10 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente és Székely Álmos tanácsos urak).  

 

2. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2020-as mérlegének és jelentésének 

jóváhagyására, 

Gál Attila adminisztrátor bemutatja a mérleget, amelyre a törvény kötelez. Külsős audittal kell 

végeztetni. Eközben megérkezik Benedek Árpád tanácsos úr. Beszél a főbb tevékenységekről, 

volt egy pénzügyi ellenőrzés is. Összességében nem volt nagy probléma.  

Gál Attila adminisztrátor folytatja a beszámolót, elmondja, hogy a cég át lett kódozva, még 

tárgyalás alatt áll a közvilágítás közszolgálat, addig is ősztől folytatják a munkát.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 45. számú tanácshatározat. 

 

3. Határozattervezet a Csomád-Bálványos ADI-hoz való csatlakozásunk jóváhagyására, 

A polgármester néhány szóban ismerteti általánosan az ADI-k működését. Elmondja, hogy 

Csomafalva több ilyen kistérségi társulásnak a tagja.  

Elmondja, hogy időközben kiderült, hogy lehetőség nyílt arra, hogy Hargita és Kovászna 

megye régió külön uniós finanszírozást kapjon. Úgy kell elképzelni, mint a LEADER 

programot. Területi integrált fejlesztéseket fogja elősegíteni. Továbbá a statútumból ismereti a 

célokat. A tagságdíj közgyűlésen lesz megszavazva, általában lakós/fő/év a hozzájárulás. Ezt 

követően ismereti a tanácshatározatot cikkelyenként. 

Benedek Árpád tanácsos úr: A benevezési összeg rányomja a bélyegét az szerint, hogy 

kevesebb összeggel járulunk hozzá, mint például Csíkszereda?  

Polgármester válaszol: Nem.  

 



Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 42. számú tanácshatározat. 

 

4. Határozattervezet a kockázat elemzési és fedezeti terv jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy fel kellett mérni, hogy milyen típusú katasztrófahelyzeteknek 

van kitéve a település, azok hogyan kezelődnek és milyen források vannak ehhez rendelve.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 43. számú tanácshatározat. 

 

5. Határozattervezet a költségvetés féléves végrehajtásának jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy e-mail-ban ki volt küldve az anyag, részletez ez alapján több 

tételt a bevételi, kiadások és jövedelmek oldalon.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 44. számú tanácshatározat. 

 

6. Új gyűléselnök megválasztása a következő 3 hónapra, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet, Király Szabolcs alpolgármestert javasolják. 

Helyettes Korpos Levente tanácsos úr.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 46. számú tanácshatározat. 

 

7. Különfélék: lakossági beadványok, kérések és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester visszatér a múlt tanácsülések témájára az útfeljavítást kérvényezőkre 

vonatkozóan. Elmondja, hogy a célszerűségekre választ kaptak, továbbítva volt a 

tanácsosoknak a levelezőlistán. 

Gergely József tanácsos úr javasolja, hogy bár kerüljön várólistára.  

A polgármester úr elmondja, hogy a szakbizottság összeült és rangsorolta a mezei utakat, 

feljavításokra vonatkozóan. Ez alapján azt tudjuk válaszolni, hogy bekerült, de valóban nem a 

sor elején van. Összesen volt egy 5 km szakasz. Ezt kiegészítette, ahol szükségesnek látta, 

bekerült az Akadán és a Mérmartja még.  

Csata Csaba kártalanítási kérése. 

A polgármester elmondja, hogy a Huszár utcában a szennyvíz problémájával kapcsolatos. 

Helyszíni ellenőrzés volt, jegyzőkönyv készült, amelyben megállapították, jogos a kártérítési 

kérelem, csak hiányos, mert szükségesek még a tulajdont igazoló akták. Fontos, hogy nem 

lehet bebiztosítva a ház, szükséges ehhez egy közjegyzői igazolás. Kb. 2500 lejről van szó. 

Továbbá a probléma megoldásáról beszél. Tanácshatározat szükséges ehhez.  

Gergely József tanácsos úr: Visszamenőleg volt már ilyen kártalanítási precedens? 

A polgármester válaszol: Nem volt.  

A polgármester elmondja, hogy a mezei utaknál 11 pozícióról van szó. Készült jegyzőkönyv, 

amely a munkálatok alapjául szolgál. Ismerteti az utakat és az ehhez szükséges munkálatokat. 

Terepellenőrzés is volt. Javaslat, hogy hirdessünk meg kalákát, elsősorban megszólítani az 



érintett tulajdonosokat, fűzek letakarítására, fű aratására, hogy a sáncot lehessen kitakarítani, 

vizet elvezetni.  

Gergely József tanácsos úr: A Völgy utcai rész mikor javításra kerül, akkor egyúttal a 

Madarászok utcáját is töltsék meg, kátyúzásra szorulna.  

Székely Álmos tanácsos úr: Lajosék ekkora mennyiséget meg tudnak javítani?  

Polgármester válaszol: Igen.  

Hozzászólás Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr részéről a javítás 

módjáról és a helyszínekről.  

A polgármester elmondja, hogy a SEAP-on már megtörtént a vásárlás, a héten már 

nekifognak a munkálatoknak.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Jézus lába nyoma fele vezető út javítása is jó lenne. Akár 

terepjáróval megközelíteni.  

Polgármester válaszol: Bakancsos turizmusnak hagynám meg inkább ezt a helyet.  

A polgármester ismereti az utcanevek jegyzékét. Volt egy tanácshatározat 1997-ben ezzel 

kapcsolatosan. Elmondja, hogy összegyűjtötték a javaslatokat a lakosság részéről. Ebből fog 

készülni egy jegyzőkönyv majd. Az újságba is be fog kerülni az utcanév lista, ismerteti a 

módosításokat.  

Hozzászólás: Köllő Csaba tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos 

úr, Székely Álmos tanácsos úr, Csiki Csaba tanácsos úr, Gergely József tanácsos úr, Sándor 

Szilveszter tanácsos úr részéről.  

Párbeszéd alakul ki a Déllő utca mellékutcájának megnevezéséről.  

Korpos Levente tanácsos úr: A szennyvízhálózat munkálatairól kérdez. 

Polgármester válaszol: Augusztus 8-ig van hosszabbítva a határidő.   

Korpos Levente tanácsos úr: Villanyhálózat az erdőn. 

Polgármester válaszol: Zonális rendezési tervet még nem adták át, az kell, hogy a hálózat 

kiépítése megtörténhessen.  Az igazgatóval egyeztetett, valószínűleg ki fog jönni terepre. 

Korpos Levente tanácsos úr: Gáz? 

Polgármester válaszol: Nincs még kiírás. Az utcák topós felmérése készül.  

Korpos Levente tanácsos úr:  Szoros utcában van egy gödör, ami kimaradt a kátyúzásból.  

Alpolgármester válaszol: Valószínűleg nem figyeltünk fel rá. Megnézzük.  

Korpos Levente tanácsos úr: Székelykapu testvértelepülésekre van tervezve? 

Polgármester válaszol: Nem tárgyaltam erről senkivel. Erdőbényére kell és Tótfaluba 

igényelték.  

Az ülést bezárják.  

Lejegyezte, Király Boglárka referens.  


