
Tanácsülés 

december 9. 

 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.  

Az ülésvezető Király Szabolcs ismerteti a napirendi pontokat.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. 

1.     Az új gyűléselnök megválasztása 3 hónapra Korpos Levente tanácsos úr személyében, 

2.    Az októberi és novemberi tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

3.    Határozattervezet a de minimis támogatás jóváhagyására, 

4.    Határozattervezet költségvetés-módosításra, 

5.    Határozattervezet a kő felhasználására, ami a község magánvagyonában szerepel, 

6.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Mindenki egyetért.  

1. Az új gyűléselnök megválasztása 3 hónapra Korpos Levente tanácsos úr személyében, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja 1 tartózkodás (Korpos Levente), 12 mellette.  

Megszületik a 72. számú tanácshatározat.  

Az ülésvezetői funkciót Korpos Levente tanácsos úr veszi át.  

2. Az októberi és novemberi tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az októberi és novemberi tanácsüléseken készített 

jegyzőkönyveket, 2 tartózkodás (Korpos Levente, Székely Álmos), 11 mellette.  

3. Határozattervezet a de minimis támogatás jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy a közszolgálat részére be volt foglalva a de minimis 

támogatás a költségvetésbe, különböző jóváhagyások szükségesek ehhez, ezért is kellett 

halasztani a tanácsülést. A határozattervezetet ismerteti cikkelyenként.  

Korpos Levente tanácsos úr: Jövőre is 300.000 lej?  

Polgármester válaszol: Nem, ez csak az idénre szól, jövőre külön kell, ha lesz. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik a 73. számú tanácshatározat.  

4. Határozattervezet költségvetés módosításra,  

A polgármester elmondja, hogy a tegnap érkezett meg a leosztás. Részletesen ismerteti a 

javasolt módosításokat bejövetel és kiadások téren.  



Benedek Árpád tanácsos úr: Fűtésrendszer javításával kapcsolatosan összefügghet, lévén, 

hogy ásások voltak. A tornaterem szennyvízcsatornáját lehetne javítani, mert a tornateremben 

kellemetlen a szag.  

A polgármester kéri az alpolgármestert, hogy jegyezze fel ezt a problémát és holnap nézzen 

utána.  

Korpos Levente tanácsos úr: SPAC nem igényelt pénzt? 

A polgármester válaszol: Nem igényelhet tőlünk pénzt, most kapott de minimis támogatást. 

Az ők esetük másképpen van.  

Korpos Levente tanácsos úr érintettség végett jelzi, hogy nem szavaz ennél a napirendi 

pontnál. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 74. számú tanácshatározat.  

5. Határozattervezet a kő felhasználására, ami a község magánvagyonában szerepel, 

A polgármester ismerteti a kőmennyiségeket és a felhasználási lehetőségeket. Mezei és erdei 

utak javítása, továbbá a három út feljavítási projekthez is fel lehetne használni belőle. A 

tervező cégtől le lett kérve, hogy melyik szakaszhoz milyen típusú kőre és mennyiségre lesz 

szükség. Ismerteti cikkelyenként a határozattervezetet.  

Gergely József tanácsos úr: A bérlő kitermeléstől függetlenül fizet bért? 

Polgármester válaszol: Igen.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 75. számú tanácshatározat.  

 

6.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester:  

- Két hét múlva tervezünk még egy tanácsülést, napirenden lesznek az évi adók és 

illetékek, valamint az ingatlanok, telkek kategorizálása, az utcák modernizálása adja 

ennek szükségességét.  

Gergely József tanácsos úr a derítési díjról, helyzetéről kérdez.  

A polgármester válaszol. Elmondja, hogy megnövekedett ahhoz képest, amit jóváhagytunk, az 

ANRSC pedig a nagyobb összeget hagyta jóvá, amelyet a cég a tájékoztatásunk nélkül küldött 

fel jóváhagyásra. Téves és túlzott számításokat tartalmaz. Továbbá az így kialakult helyzetet 

tisztázza.  

Gergely József tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos és a 

polgármester úr között párbeszéd alakul ki a per, a díj kiszámításával kapcsolatosan.  

A polgármester ismertette, hogy két jogi eljárás indult az ügyben.  

Gergely József tanácsos úr: A vízszivárgás megoldásáról kérdez. 



Polgármester válaszol: Készült arra egy szakvélemény, továbbá mérések készültek.  

Polgármester: 

- ismerteti a zsebszerződéssel kapcsolatos tudnivalókat, be lehet jegyeztetni a végleges 

birtoklást. Jövőben fogjuk tudni alkalmazni kül- és belterületre egyaránt.  

Czirják Lehel tanácsos úr hozzászól.  

Polgármester elmondja, hogy volt ma egy gyűlésen az alelnöknél, gázhálózatokkal 

kapcsolatosan. Ismerteti az ott hallott információkat.  

Gergely József tanácsos úr hozzászól.  

Gergely József tanácsos úr: A házszámozásokkal, hogy haladnak? 

A polgármester elmondja, hogy még tart az utcanevek feltöltése. Utána.   

Székely Álmos tanácsos úr a közvilágítási szolgáltatásról kérdez.  

A polgármester tisztázza. A céget átirattal fogjuk megkeresni.  

Korpos Levente tanácsos úr a következő tanácsülésre kér információt számszerűsítve a mezei 

utak felújításáról.  

A polgármester elmondja, hogy megújult a csomafalva.info oldal. Ha vannak észrevételek, azt 

lehet jelezni.  

Korpos Levente tanácsos úr: Óvoda projekttel hol tartanak? 

A polgármester elmondja, hogy két hete volt itt a régi tervező. Átnézték a listát és átbeszélték, 

holnap kell hozza a végelegest. Utána jóváhagyás következik a finanszírozótól. 

Korpos Levente: Hivatal? 

Polgármester válaszol: Dolgoznak, előre nem látott helyzetek is adódtak. Ismerteti a 

módosításokat.   

Korpos Levente: Mikorra kell elvégezzék? 

Polgármester válaszol: Májusig kell elvégezzék, úgy néz ki tudják tartani.  

Korpos Levente tanácsos úr a szennyvízhálózatról kérdez.  

Polgármester válaszol.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, Erős Boglárka referens. 


