
Jegyzőkönyv 

Szeptember 7. 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.  Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat.  

1. A júliusi tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a községi utcák és terek névjegyzékének jóváhagyására, 

3. Határozattervezet kárpótlás fizetésére, 

4. Határozattervezet a helyi érdekeltségű üdülőtelep minősítés megszerzése céljából 

készíttetett tanulmány jóváhagyására, 

5. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

6. Határozattervezet szociális tevékenységi terv jóváhagyására, 

7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

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

 

 

1. A júliusi tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. 11 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente és Székely 

Álmos tanácsos urak). 

  

2. Határozattervezet a községi utcák és terek névjegyzékének jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy már régóta közvitára van bocsájtva az utcanevek listája, 

ismerteti azokat az utcákat, ahol módosítások illetve új nevek vannak.  

Székely Álmos tanácsos úr: A magyar megnevezéseknél van ahol utca, vagy út, vagy épp 

semmi nincs, ennek van jelentősége?  

Polgármester válaszol: Nincs különösebb jelentősége.  

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

Megszületik a 47. számú tanácshatározat.  

 

3. Határozattervezet kárpótlás fizetésére, 

A polgármester elmondja, hogy korábban már erről volt szó, nyár elején történt a Huszár 

utcában. Jegyzőkönyvfelvétel volt a polgárvédelem és a SPAC részéről.  

Gergely József tanácsos úr kérdezi: Ebből tud-e rendszer lenni? 

A polgármester válaszol: Lehet, de kell bizonyítani a jogosultságot.  

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

Megszületik a 48. számú tanácshatározat.  

 

4. Határozattervezet a helyi érdekeltségű üdülőtelep minősítés megszerzése céljából 

készíttetett tanulmány jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy már a tavaly elindítottuk a procedúrát, hogy Csomafalvát 

helyi érdekeltségű üdülőteleppé nyilvánítsa a minisztérium, költségvonzata van. A 

határozattervezet az elfogadásról szól, szükség van erre a dokumentáció leadáskor. Ismerteti 

röviden, hogy mit tartalmaz a tanulmány.  

Gergely József tanácsos úr kérdezi: Lesz előnye ennek a falunak pl. pályázatok leadásánál, 

pontérték? 

Polgármester válaszol: Igen, előnyt jelent.  

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

Megszületik a 49. számú tanácshatározat.  



 

 

5. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

A polgármester elmondja, hogy bevételi oldalon 3 tételnél van módosítás, ez összesen 

664.000 lejt jelent. Továbbá részletezi a kiadások tervezett módosításait. Bővebben beszél a 

GIS elnevezésű programról, ez a település teljes feltérképezését jelenti.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Gázhálózatnál nincs előrelépés?  

Polgármester válaszol: Még az utcák felmérése történik.  

Korpos Levente tanácsos úr: A vissza nem térítendő támogatások nem lettek kipályázva?  

Polgármester válaszol: De igen, csak átcsoportosítás van.  

Korpos Levente tanácsos úr: A szennyvízhálózat átadás előtt van?  

Polgármester válaszol: Szeptemberben van a határidő a befejezésre. Két nappal küldtük el az 

észrevételeket, már földbe van a rendszer, a többi részével dolgoznak még. A vége fele tart.  

Korpos Levente tanácsos úr jelzi, nem szavaz.  

A jegyzőnő hozzáteszi, hogy Korpos Levente tanácsos úr szeptember 1-től ideiglenes 

iskolaigazgatói funkciót tölt be, ezért ennél a határozattervezetnél ilyen esetben érdekellentét 

áll fent. A törvény értelmében mikor érdekellentét áll fent egy-egy ilyen határozattervezetnél, 

azt jelezni kell előre és nem szavaz róla.  

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

Megszületik a 50. számú tanácshatározat.  

 

6. Határozattervezet szociális tevékenységi terv jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy elő lett terjesztve 2021-re vonatkozó tevékenységi terv.  

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

Megszületik a 51. számú tanácshatározat.  

 

7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester ismerteti Korpos Levente igazgató kérését, miszerint nevesítsenek két 

tanácsost az iskola vezetőtanácsába, minden évbe meg kell újítani ezt.  

Nagy Erzsébet és Köllő Csaba vállalják.  

A polgármester elmondja, hogy a Sportbázisba fog átköltözni a Hivatal, ez szeptember végén 

esedékes. Egyelőre próbáljuk úgy alakítani, hogy tudjuk megfelelően használni, erről 

tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

A polgármester ismereti a meghívásokat Erdőbényére és Hevesre.  

Az alpolgármester elmondja, hogy Dányban voltak delegációba, ez alkalommal ünnepelték 

meg a 30 éves kapcsolatot.  

Az alpolgármester elmondja, hogy a Feredő felújításra került, a központon és itt a téren 

takarítás volt, új kukák lettek kihelyezve.  5 db. van raktáron, ha van észrevétel, akkor azt kell 

jelezni. A kilátónál és a játszótérnél voltak javítási munkálatok. A héten valószínűleg az 

engedélyeztetése is meg fog történni. Utcák kátyúzása volt, ellenőrizve volt a Szoros utcai 

helyzet.  

A polgármester javasolja, hogy jövőben pótoljanak össze az ajándékok megvásárlására a 

testvértelepülésekre.  

A polgármester elmondja, hogy október 9-re van tervezve a Gazdanap. Lehet, hogy itt lesznek 

ez alkalommal hevesi gazdák.  



Benedek Árpád tanácsos úr észrevételt fogalmaz meg a tanulmánnyal kapcsolatosan.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy megérkeztek az IT eszközök az iskolába, az 

átadásukról kérdez.  

A polgármester válaszol: A tanévkezdés előtt megoldjuk az átadást.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az óvoda helyzetéről kérdez.  

A polgármester ismerteti a statikai szakértői véleményt. Jelenleg nem veszélyeztetett az épület 

állaga esőzéstől, hótól. Megtörtént az aktualizálása a tervnek, átküldte egy „devizesnek” aki 

ellenőrzi, hogy megfelelőek-e a pozíciók, utána küldi hozzánk, hogy küldjük tervellenőrhöz 

és tudjuk jóváhagyásra felküldeni Fehérvárra. Utána következik a licit.  

Korpos Levente tanácsos úr: Végül ugyanaz a tervező? 

Polgármester válaszol: Igen, mert ő vállalata ingyen és gyorsabban. Most fogjuk ellenőrizni 

még egyszer és kért tőle egy saját felelősségre adott nyilatkozatot.  

Gergely József tanácsos úr: Ez a statikai felmérés, azt jelenti, hogyha így marad, sem kap 

ideiglenes tetőt?  

Polgármester válaszol: Igen.  

Gergely József tanácsos úr: A mezei utak, hogy haladnak?  

A polgármester válaszol: Elkezdték, majd megálltak, mert máshol dolgozott a cég. Visszajött 

és most a Délhegy útján dolgoznak.  

Gergely József tanácsos úr jelzi, hogy a fa telefonoszlopok rossz állapotban vannak a Likasztó 

utcában.  

A polgármester válaszol: Holnap megkeressük átiratban őket.  

Czirják Lehel tanácsos úr: A mezei utakra kérdez rá.  

Párbeszéd alakul ki a medveüggyel kapcsolatosan Benedek Árpád, Domokos Árpád, Czirják 

Lehet tanácsos urak és a polgármester között.  

Az ülést bezárják. 

 

Lejegyezte: Erős Boglárka, referens.  


