
Tanácsülés 

Május 25. 

 

Az ülésen mindenik tanács jelen van.  

Az ülésvezető, Gergely József tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat:  

 

1. Az áprilisi tanácsüléseken készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2021-es évi költségvetésének jóváhagyására, 

3. Határozattervezet a szennyvíz derítési díj jóváhagyására, 

4. Határozattervezet a Polgárvédelmi Közszolgálat újraszervezésére, 

5. Határozattervezet a faluszépítési szabályzat módosítására, 

6. Határozattervezet a 2021-es évi költségvetés I. trimeszteri megvalósításának jóváhagyására 

7. Különfélék: kérések és aktuális problémák megvitatása. 

 

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

A polgármester javasolja, hogy hozzák előre a 3. napirendi pontot lévén, hogy jelen vannak 

Alfalu és Újfalu polgármesterei.  

1. Határozattervezet a szennyvíz derítési díj jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy meghívta a szomszédos települések polgármestereit, továbbá 

cikkelyenként ismerteti a tanácshatározatot, valamint részletesen ismerteti, hogyan kalkulálták 

ki a 0,55 lejt, amely tartalmazza az áfá-t.  

Egyed József polgármester úr ismerteti a Gyervíz valamint az új szolgáltatás létrehozásának 

okát és helyzetét, részletezi a méréseket is.  

Czirják Lehel tanácsos úr kérdezi: Ha voltak mérések, lehet tudni Csomafalvának mennyi 

volt?  

Egyed József polgármester úr válaszol: Összesen bejövő vízmennyiség 4529 m3/nap, Alfalu 

és Borzont 2218 m3, 1795 m³ Csomafalváról, Újfaluból 515,2 m3 , közepes. Az a 

legfontosabb, hogy a talajvizek, csatornákból bejövő vizek helyzetét ki kell küszöbölni.  

Benedek Árpád tanácsos úr: A különbség azt jelenti, hogy szennyvízhálózatilag nincs annyira 

lefödve?  

Egyed József polgármester úr: Nincs 100%-ban lefödve, maximum durván 50% lehet. Tovább 

részletezi Újfalu helyzetét ezzel kapcsolatosan.  

Gál Szabolcs polgármester úr: Az ár addig tartható fenn, amíg sok a víz. Továbbá ismerteti a 

rendszer működését és a költségeket.  

Csata Jenő adminisztrátor, Székely Álmos tanácsos úr hozzászólnak, Egyed József 

polgármester úr válaszol, részletezi Tekerőpatak helyzetét.  

Gál Szabolcs polgármester úr beszél a kútfúrásról, és annak buktatóiról. Részletezi annak az 

ötletét, hogy Csomafalva vizet szolgáltasson Alfalunak.  

Korpos Levente tanácsos úr: Hogy oldották meg, hogy kicserélték a fővezetéket a határig. A 

terület-kisajátításra vonatkozóan.   



Gál Szabolcs polgármester válaszol: Szerencsés helyzet volt, a Maros mellett megy egy út, 

ami közterület, így nem volt erre szükség. De ez nem egy olyan probléma, amit ne lehetne 

megoldani.  

Polgármester: Alfalu vízellátásának kérdéséről beszél. Be van foglalva a DALI és tanulmány 

készíttetése. Beszél a kameráztatásról a szennyvízhálózaton. Pályázatokról.  

Egyed József polgármester úr: Valamikor az utolsó pompaállomástól a nyomóvezeték le volt 

menve egészen a Honcsok utcáig.   

Továbbá hozzászólnak Gergely József, Czirják Lehel, Székely Álmos tanácsos urak, Márton 

László Szilárd polgármester.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 2021/29-es számú tanácshatározat.  

2.  Az áprilisi tanácsüléseken készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

E-mailban lettek elküldve. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az áprilisi jegyzőkönyveket 11 mellette, 2 tartózkodás 

(Korpos Levente és Székely Álmos).  

 

3. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2021-es évi költségvetésének 

jóváhagyására, 

Jelen van Gál Attila a GOSPOD SERV Kft adminisztrátora. Ismerteti a bevételeket, továbbá a 

tevékenységeket, valamint a költségeket, kiadásokat részletezi.  

Székely Álmos tanácsos úr hozzászól.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 2021/28-as számú tanácshatározat.  

Korpos Levente tanácsos úr: A temető parkolójában a szelektív/bio kukából a dolgok 

felkerültek a kazánházból az égethető dolgok.  

Az adminisztrátor válaszol: Ma reggel is hoztak egy adagot.   

 

4. Határozattervezet a Polgárvédelmi Közszolgálat újraszervezésére, 

A polgármester elmondja, hogy az új tűzoltóautó vásárlása révén szükséges a módosítás. 

Részletezi, az önkéntes tűzoltóság újraszervezést, valamint ismerteti a határozatterveztet.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 2021/30-as számú tanácshatározat.  

 

5. Határozattervezet a faluszépítési szabályzat módosítására, 

A polgármester elmondja, hogy a Virágzó Csomafalva programra vonatkozik, ismerteti a 

szabályzatot és a benne foglalt határidőket.  

Korpos Levente tanácsos úr: Nekem van egy javaslatom, szúrta a szemem, hogy tavaly 2 

tonna műanyagot kitettünk ezzel az akcióval az út szélére. Lenne egy olyan javaslatom, hogy 

ebből a pénzből 100-200 virágtartót csináltatni fából és azt is kapják meg és mondjuk és így 

négy év alatt aki igényelne, mindenki kapna.    



Polgármester válaszol: Jelenleg 15.000 lej van erre. Egyelőre nincs erre lehetőségünk. 

Változik a kiültetés módja a helyszín adottságokra vonatkozóan. Amíg nem tudjuk egyenlően 

biztosítani a ládákat addig nem célszerű.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy akkor jövőre legyen. Jelentkezési sorrendben.  

 

Továbbá hozzászólnak: Benedek Árpád, Sándor Szilveszter tanácsos urak.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 2021/31-es számú tanácshatározat.  

 

6. Határozattervezet a 2021-es évi költségvetés I. trimeszteri megvalósításának 

jóváhagyására 

A polgármester ismerteti a megvalósításokat bevételek, jövedelem, kiadások részeken.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 2021/32-es számú tanácshatározat.  

 

7. Különfélék: kérések és aktuális problémák megvitatása. 

A Rokaly utat az Akadán úttal összekötő szakasz megjavításának kérését ismereti a 

polgármester, április 20-ról.  

A polgármester elmondja, hogy egy 2,7 km-s útszakaszról van szó kb. 9450 m². Hozzáteszti, 

hogy jogszerűek az aláírások, adó alá be vannak vallva. Tovább részletezi a munkálatok 

saccolt értékét.  

Király Szabolcs alpolgármester úr ismerteti az utak helyzetét, továbbá elmondja, hogy 

egyeztetett a kérvényezővel.  

Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Közvagyonban van mindkét út?  

Polgármester: A mezei és erdei utak összességében nincsenek mind közvagyonban, de 

folyamatban van ennek rendezése.  

Székely Álmos tanácsos úr: Elhangzott az adóhátárlék. Összesen egynek van vagy többnek? 

Polgármester válaszol: Kettőnek, egynek kisebb.  

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy: Mennyire használatos ez az útszakasz?  

Korpos Levente javasolja, ha a gépi munkát felajánlották, akkor támogassák meg valamennyi 

kővel.  

Gergely József tanácsos úr, Király Szabolcs alpolgármester, Benedek Árpád tanácsos úr, 

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy, Péter László tanácsos úr, Csata Etele tanácsos úr, Czirják 

Lehel tanácsos úr, Csiki Csaba tanácsos úr hozzászólnak.  

Benedek Árpád tanácsos úr kifejti ezzel kapcsolatosan véleményét.  

 



Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy azt látja, van egy aktív csoport, aki közösen már 

tett valamit és még szeretne tenni valamit. Mindenképp javasolja, hogy a kőből ami van abból 

adjanak valamennyit.  

A polgármester kéri konkretizálni a mennyiséget. 

Korpos Levente tanácsos úr: 800 tonna.   

A polgármester kérdezi, hogy az elszállítását biztosítjuk-e?  

Korpos Levente tanácsos úr válaszol: Azzal rájuk gondoltam. 

Domokos Árpád tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr hozzászól.  

Polgármester: Első lépésként az útnak a helyszínét és a jogi helyzetét kell tisztázni.  

A polgármester kéri, hogy azokat a kéréseket, amelyeket az Önkormányzatnak címeznek, arra 

a választ írja alá az ülésvezető vagy a szakbizottság.   

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy találkozott Király Józseffel. Elmondja, hogy ők 

egy betakarodó úton dolgoztak, a kérést egy másik út feljavítására kérték. A válasz 

megfogalmazására vonatkozóan tesz javaslatot.  

A polgármester elmondja az álláspontját a válaszadásra vonatkozóan.  

Korpos Levente tanácsos úr: Javasolja, hogyha jogilag lehetséges, akkor segítsünk, akár a már 

említett partnerségi szerződéssel. De első sorban a jogi oldalát kell megnézni. 

A polgármester elmondja, hogy az előzőekben elhangzott a cél megfogalmazása, erre jó lenne 

rálátást kapni.  

Péter László tanácsos úr: A jogi tisztázás mennyi időt jelent? 

A polgármester válaszol: Pillanatnyilag nem jelent 2 hétnél többet.  

Benedek Árpád tanácsos úr, Péter László tanácsos úr, Gergely József tanácsos úr, Czirják 

Lehel tanácsos úr, Köllő Csaba tanácsos úr hozzászólnak.  

Polgármester a következőt javasolja:  

- első lépés az út a helyszínének és a jogi helyzetének tisztázása, 

- következő tanácsülésre behozni ezt a helyzetet, szakbizottság közreműködésével 

Székely Álmos tanácsos úr nem támogatja, hogy úgy tegyenek különbséget, hogy milyen 

célra használják. Megfogalmazásra vonatkozóan javasolja, hogy ne úgy legyen 

megfogalmazva, hogy sokkal fontosabb egy másik út, hanem, hogy forgalmasabb, többen 

használják. Az, hogy mire használják bántó lehet.   

Köllő Csaba tanácsos úr: Valamilyen féle indoklást kellene adjanak.  

Polgármester: Legyen egy válasz most, belefoglalva a már felsorolt lépéseket, hogy következő 

tanácsülésig tisztázódik a jogi helyezte és a nyomvonala. Ezek alapján a következő 

tanácsülésen tudunk megfogalmazni konkrét választ. Addig is egészítsék ki a 

célszerűségekkel a kérésüket.  



Csata Jenő adminisztrátor elmondja, hogy dolgoznak a víz és szennyvízárak emelésén. 

Részletezi a méréseket a derítőállomás fele.  

Király Szabolcs alpolgármester a múlt hónapi lomtalanítást részletezi számokban.  

Korpos Levente tanácsos úr gratulál a lomtalanítási akció megvalósításához.  

Gergely József tanácsos úr: Loki zónánál az út állapotáról beszél.  

Polgármester válaszol: Június végéig kell befejezzék. Részletezi a munkálatokat. Megértést és 

türelmet kér.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Külön köszöni a Kicsiloki eltérőnél a forrás megmentését. 

A polgármester elmondja, hogy a múlt héten volt megbeszélés az óvoda-napközi együttes 

létesítésével kapcsolatosan, részletezi a tudnivalókat. A megoldás a szerződésbontás 

tervezővel és kivitelezővel. Újraterveztetni a tervet, a DALI-t aktualizálni, ha szükséges és 

újra kilicitálni. Elmondja, hogy a támogatást megkapjuk, 4-én jön a szekértő, az alapján 

lépünk tovább. Bízik abban, hogy ha perre kerül sor attól lehet folytatni a munkálatokat.  

Székely Álmos tanácsos úr, Péter László tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr 

hozzászólnak.  

Polgármester kő témáról beszél a számvevőszékes ellenőrzés nyomán.  

Polgármester elmondja, hogy a községi utakra volt jóváhagyva tervezésre pénz, de mivel 

gázhálózat kiépítését is terveztetjük és amennyiben sikeres lesz a pályázat akkor két- három 

éven belül neki kell fogni a kiépítésnek. Így nem lenne célszerű az utak aszfaltozásán 

gondolkodni. Javasolja, hogy nem sok makadámút marad Csomafalván, amelyeket fogunk 

javítani a nyári karbantartások során, a következő két három évre maradjunk így és a 

lehetőségek szerint a DC-el foglalkozzunk most. (DC 61,62,63) 

Korpos Levente tanácsos úr: Első hallásra támogatom. Akartam is kérdezni, hogy a tervekben 

szerepel-e az erdei utak aszfaltozása.  

A helyi tanács elfogadja, hogy ezen a vonalon induljanak el.  

Polgármester elmondja, hogy a stratégiánál két beszélgetés maradt el. Június 8-án, 17 órától.  

Korpos Levente tanácsos úr: Kapunk-e valamilyen anyagot, amiből készülni tudunk?  

Polgármester válaszol: Most kérdezni fognak, meglátásokat beépíteni a stratégiába, ez még 

nem az előterjesztés.  

Polgármester elmondja, hogy POC pályázatból megérkezett 305 db táblagép, átadtuk az 

iskolának. A pedagógusok számára az eszközökre a licit letételének határideje péntek.  

Csütörtökön 10 órától Tulajdonba Helyező Bizottság tart gyűlést mezőgazdáságban 

érdekelteknek, de bárkit szívesen látunk, aki részt akar venni.  

Korpos Levente tanácsos úr: A laptopok is olyanok lesznek, mint a tabletek? 

Korlátozásokkal?  

Polgármester válaszol: Tudtommal nem, a tabletek és az applikációk esetében volt előírás ez.  



 

Polgármester elmondja, hogy itt volt a mezőgazdasági államtitkár, kapcsolatfelvétel történt.  

Polgármester elmondja, hogy a bukaresti táblabíróságon volt per a hírlappal kapcsolatosan a 

CNCD-vel és ADEC-el, ezt alapfokon megnyertük. Még nem láttam az ítéletet, csak 

kivonatot, egyelőre pozitív az elbírálás még nem közölték ki, hogy lenne fellebbezés. 

Facebokkal kapcsolatosan is, ezt is elvileg megnyertük. Várjuk, hogy közöljék ki a 

határozatot, de ez is fellebbezhető.  

Székely Álmos tanácsos úr: Mit sikerült beszélni a szentmilósi kollégával a teherforgalomról?  

Polgármester: Újabbat nem mondott semmit, nem indult még újra, az a cél, hogy az év végéig 

kerüljön vissza. 

Székely Álmos tanácsos úr: A villanyos cég szokott-e járkálni. Van egy gólyafészek abból lóg 

egy nejlon, azt le lehetne venni?  

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy: Jó, hogy ott van a Temető utcánál a tükör, viszont olyan 

mintha valaki elmozdította volna.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az erdőn a villannyal van-e előre lépés? 

Polgármester válaszol: Nincs.  

Korpos Levente tanácsos úr: A kicsi iskolából jelezték, hogy megnézve a rajzot a főbejárat, 

ami most is van, ott nem a legjobbak a vécék.  

Polgármester válaszol: Volt kérdezve a tervezőtől, a két fél kell megbeszélje.  

 

 

 

Az ülést bezárják. 

 Lejegyezte, Király Boglárka referens.  


