
Jegyzőkönyv 

Június 22. 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.  

Az ülésvezető Gergely József tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat:  

1. A májusi tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a 6/2021-es határozat javítására, 

3. Határozattervezet egy szociális asszisztensi poszt megalakítására, 

4. Határozattervezet a szennyvízhálózati gerincvezeték átadására a Közszolgálat részére, 

5. Határozattervezet a játszóterek használati szabályzatának jóváhagyására, 

6. Határozattervezet a falunapok megszervezésére, 

7. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások odaítélését szabályzó normák 

módosításáról, 

8. Határozattervezet a 27/2021-es határozat módosítására, 

9. Határozattervezet a közbeszerzési lista módosítására,  

10. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

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

 

1. A májusi tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

E-mailban lett elküldve. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja.  

11 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente tanácsos úr és Székely Álmos tanácsos úr).  

2. Határozattervezet a 6/2021-es határozat javítására, 

A polgármester elmondja, hogy a prefektúra kért fel erre a módosításra, tejüzlet alatti rész, a 

központi tér, a rendelő alatti terület és kicsi iskola területét pontosítja.  

A jegyzőnő elmondja, hogy módosult a négyzetméter az A pontban és a beazonosítási 

adatoknál be kellett írni a telekkönyvi számokat, az épületről kellett egy bővebb leírás és 

egyiknél változtak a kódok.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 33. számú tanácshatározat.  

3. Határozattervezet egy szociális asszisztensi poszt megalakítására, 

A polgármester elmondja, hogy a Szociális központban lehetőség nyílik ezt a posztot 

megalakítani, mivel meg van hozzá a végezettsége a kolleganőnek, megvan az akkreditáció is 

szociális szolgáltatásokra. Ismerteti cikkelyenként a határozattervezetet.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  



Megszületik a 34. számú tanácshatározat.  

4. Határozattervezet a szennyvízhálózati gerincvezeték átadására a Közszolgálat 

részére, 

A polgármester elmondja, hogy 2016-ban át lett adva a hálózat a közszolgálatnak 

adminisztrálásra. A közvagyonban szereplő két tétel, az egyik a derítőállomás egyharmada és 

a gyűjtőcsatorna egyharmada, adminisztrálásba javasolják átadni a közszolgálatnak.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 35. számú tanácshatározat.  

 

5. Határozattervezet a játszóterek használati szabályzatának jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, a megújult és a régi játszóterek engedélyeztetése miatt szükséges 

egy erre vonatkozó szabályzat, figyelembe véve a törvényeket. Ismerteti a határozattervezetet.  

Gergely József tanácsos úr: Az egész szabályzat ki van rakva?  

A polgármester válaszol: Az egész nincs kirakva, ha elfogadódik, akkor ki kell rakni. 

Gergely József tanácsos úr javasolja a bűntető részeket is kirakni, nyomatékosítás végett.  

Korpos Levente tanácsos úr: Elmondja, hogy jelezték neki, hogy a somlyóvölgyi játszótérnél 

az egyik hintánál el van kopva vagy el akarták vágni az egyik karabinert.  

Király Szabolcs elmondja, hogy nem volt csiszolva, rendesen voltak felszerelve, holnap 

reggel ellenőrizzük.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A kivitelező cég kell felmutasson valamilyen 

szakhatósági engedélyt a gyermekekre vonatkozóan? 

A polgármester válaszol: A szabályozás elfogadása az engedélyeztetéshez szükséges, az 

illetékes szakhatóság kérésére. Továbbá részletezi a játszótér kivitelezését.  

Benedek Árpád tanácsos úr javasolja, hogy a Szilágyi iskolánál legyen kerítés a sáncnál, mert 

a gyerekek könnyen kiszaladhatnak az utcára.  

Székely Álmos tanácsos úr: Engedély nélkül nem túl kockázatos működtetni? Csata Andrea 

ezt már rég javasolta, az volt a válasz, hogy patak van a közelben és veszélyes. Azóta 

változott valami? 

Polgármester válaszol: Optimistábbak lettünk, a pad azért van ott, hogy a szülők onnan tudják 

felügyelni a gyermekeket, bízunk benne, hogy engedély nélkül is tud működni, azért van most 

napirenden a szabályzat, hogy tudjuk engedélyeztetni.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 36. számú tanácshatározat.  

6. Határozattervezet a falunapok megszervezésére, 

A polgármester ismerteti a tanácshatározatot és a tervezett programot.  



Korpos Levente tanácsos úr a lovas zarándokok fogadásáról kérdez.  

Polgármester: Domokos Árpád tanácsos úr közreműködésével történik, részletezi a 

programot.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 37. számú tanácshatározat.  

 

7. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások odaítélését szabályzó normák 

módosításáról, 

A polgármester elmondja, hogy ki volt írva a pályázat, le is tették és bizonyos okokból ki 

kellett zárni. Részletezi a módosításokat.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 38. számú tanácshatározat.  

8. Határozattervezet a 27/2021-es határozat módosítására, 

A polgármester elmondja, hogy kiírásról szól a pályázat, a módosítás abban áll, hogy az erre 

szánt összeg egyben lesz kiírva, nem külön tételenként.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 39. számú tanácshatározat.  

9. Határozattervezet a közbeszerzési lista módosítására,  

A polgármester elmondja, hogy a 3-as pontban az érték csökkentve lett (kataszteri 

felmérésekre vonatkozóan). Ezért szükséges a módosítás.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 40. számú tanácshatározat.  

10. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

A polgármester elmondja, hogy a múlt alkalommal ismertetve volt a Számvevőszék 

38/2020/1-es Döntése és a 41/2017/4-es Döntése. 

A jegyzőnő kiegészíti azzal, hogy november 30-ig hosszabbították a határidőt az elsőnél (kő 

téma), a másiknál pedig december 10-ig.  

A polgármester elmondja, hogy a tavaly kellett volna elfogadni, két határozattervezetről van 

szó az Utcák megnevezéséről és az Új házszámozásokról. A polgármester elmondja, hogy 

ezért létrejött egy munkacsoport és az ütemterv. Van egy lajstrom az utcákról a közvagyon 

szerint. A polgármester ismerteti egyesével részletesen.  

Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Csiki Csaba tanácsos úr, Köllő Csaba 

tanácsos úr, Csata Etele tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr, Király Szabolcs 

alpolgármester úr, Péter László tanácsos úr hozzászólnak. 



Balogh Zita jegyzőnő a DC 61, 62, 63-ra vonatkozóan tesz javaslatot.  

A polgármester elmondja, hogy az utcanevek elfogadása után a házszámok elfogadása 

következik, 1-től, külön páros és páratlan oldalakkal. Hátránya, hogy változik a lakcím, cég 

adatok stb. Ismerteti a cserékre vonatkozó törvénykezéseket.  

Gergely József tanácsos úr javasolja, hogy a cserék esetében segítsék az embereket. Akár az 

ügyintézések felgyorsításában.  

Nagy Erzsébet vállalja, hogy a Kisút esetében begyűjti az utcanevekre vonatkozó 

véleményeket.  

 Az új vízár és szennyvíz tarifa megalapozása. 

Jelen van Csata Jenő a SPAC adminisztrátora elmondja, hogy elkészültek az új árak, a víz 

2,62 lej, szennyvíz 1,10 lej, jelen helyzetben ennyit tudunk betenni, ezek az áfa nélküli árak, 

ezen kívül még van a derítési díj. Év végén lehet ezen változtatni, amikor átadódónak például 

az átemelő pompák.  

Székely Álmos tanácsos úr, Nagy Erzsébet tanácsos hölgy hozzászól.  

Csata Jenő adminisztrátor a kritériumrendszer értelmében megtartja beszámolóját az elmúlt 2 

hónapra vonatkozóan, kikötésekről, tűzoltó gyakorlatról, tűzesetekről beszél.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy a kikötés mennyire nehéz? 

Az adminisztrátor válaszol: Nehéz.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy a nevek közzététele hatékony lenne? 

Az adminisztrátor válaszol: Nem ismerem ennek a jogi hátterét.  

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy, Székely Álmos tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr, 

Sándor Szilveszter tanácsos úr, Czirják Lehel tanácsos úr hozzászólnak.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy mik ezek az ásások? 

Az adminisztrátor válaszol: Bekötések. Kátyúzáskor rendbe lesznek rakva.  

A polgármester elmondja, hogy volt helyszíni ellenőrzés az utak helyzetére letett kérésre 

vonatkozóan. Ismerteti ezeknek az utaknak a helyzetét, amelyek részben közvagyonban 

vannak. A célszerűségekre vonatkozóan nem érkezett válasz.  

Gergely József tanácsos úr, Czirják Lehel tanácsos úr hozzászól.  

Polgármester elmondja, hogy kritériumrendszer szerint kategorizálták a mezei utakat a 

javítások végett. Szakbizottsági döntés alapján fogunk neki a munkálatoknak. Ismerteti a 

kritériumokat.  



A polgármester elmondja, hogy újra kiírják a vidékfejlesztési alapnál a pályázatot mezei utak 

felújítására.  Aktualizálás történik az esetünkben.  

A polgármester elmondja, hogy június 4-én itt volt egy expert judiciar az óvoda helyzetére 

vonatkozóan továbbá a kivitelező részéről volt itt képviselő. A tervező vállalná, hogy ingyen 

aktualizálja a tervet. A kivitelezővel arra az egyességre jutottak, hogy szerződést fognak 

bontani. Károkozás megállapításáról beszél. Várjuk a szakértői véleményt. A cél, hogy idén a 

tél beállta előtt új licittel és új kivitelezővel tető alá hozzuk.  

Korpos Levente tanácsos úr: Akkor kell új terv? 

A polgármester válaszol: Nem kell, aktualizált terv kell az anyagkiírás bővítésével. 

Díjátadások megszervezéséről beszél a polgármester. A díszpolgári címről egészíti ki a 

tudnivalókat. Elmondja, hogy idén a Csomafalváért és Önkormányzati Érdemdíjat 

adományoznak. Javasolja a Pro Urbe díjat Jánosi Borsos Attilának. Önkormányzati 

érdemdíjra javasolja Székely Leventét, Köllő Gábort és Orbán Vilmost. Mindenki mellette 

van.  

Beszél a Csomafalvi napok programjairól, ahová hívja a helyi tanács tagjait. Testvértelepülési 

meghívásokról és programokról beszél.  

A polgármester beszél a kátyúzásokról, útjavításokról.  

Köllő Csaba tanácsos úr elmondja, hogy az iskolában sportegyesületet hoznak létre, ehhez kér 

egy kevés hozzájárulást. A sportélet fellendítése a cél.    

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, Király Boglárka referens.  

 

 


