
2021 évi tevékenység beszámoló 

Alpolgármesteri és tanácsosi tisztségről 

Alpolgármesteri beszámoló: 

- Év elején teljesen felszerelődött a palánk és plexi rendszer a jégpályán illetve előkészületi 

munkálatok voltak, hogy a téli időszakban az adott időjárási viszonyok mellet a község 

jégpályáját használni tudják a lakók. A palánk és plexi rendszer felszerelése községi 

kalákával történt, amelyen több mint 40 lakó vett részt. Az ezt követő munkálatokat a 

hivatal végezte el. A tél folyamán a jég készítésében, illetve vastagításában a helyi 

önkéntes tűzoltó csapat kiemelt szerepet vállalt. A tél folyamán napi 30-50 személynek 

volt lehetősége korcsolyázni, illetve az iskola diákjai számára lehetőség volt a 

“kihelyezett” tornaórákra hétköznaponként iskola időben, amikor korcsolyáztattak. A téli 

időszak során a járványügyi szabályok szigorú betartásával is lehetőség volt teremtve, 

hogy a csomafalvi lakók korcsolyázhassanak megfelelő feltételek biztosítása mellett: 

fűtött öltözők, megfelelő jég, szabadkorcsolyázási program, díjmentes korcsolyázási 

lehetőség, megvilágított jégpálya, járványügyi óvintézkedések betartása.     

      

- A tavasz folyamán megszervezésre került az eddigi legnagyobb háztájéki lomtalanítási 

akció községünkbe. Begyűjtésre és leadásra került: 2.5 tonna síküveg, 0,7 tonna veszélyes 

hulladék (festékes/diszperzitás hordok, lejárt kozmetikumok és gyógyszerek, használt 

üzemi olajak, vegyszerek, olaj és víz alapú festékek, stb), 40 liter étolaj, 3,6 tonna 

elektromos hulladék, 15 tonna gumiabroncs, 10 remorka nagy volumenű háztartási 

tárgyak, búrok (ezek szétbontásra kerültek). A lomtalanítási akció keretében, a lakóknak 

lehetőség volt ingyen leadni azon hulladék típusokat, amelyek a lomtalanítási kampány 

keretében ismertetve voltak. A begyűlt hulladék típusok az akció után azonnal szakcégek 

közreműködésével elszállításra került. A lakósság számára lehetőség volt biztosítva, hogy 

akinek nincs megfelelő szállító eszköze, azoktól a jelentkezést követően a hivatal szállító 

eszköze és a GOSPOD munkaközössége elszállította a hulladékot. A lomtalanítási akciót 

követően községi nagytakarítási kalákára került sor, amely keretében, a szociális 

juttatásban részesülő személyek a községben gyűjtötték össze a szemetet, az iskola 

vezetőségével való együttműködésnek köszönhetően a diákok a község utcát járták le és 

szedték fel az eldobált szemetet, illetve a helyi önkéntes tűzoltók a mezei utakról 

bevezető részeken tisztították meg az úttestet a lerakodott sártól.  

         

- Felújításra, rendbe tételre kerültek a következő köztulajdonban lévő helyszínek: 

o  községi feredő: feredő része került javítása és a padló rész cserére, új 

padok/asztalok kerültek kihelyezésre, a csűr épületén keletkezett károk/rongálások 

kerültek kijavításra, a szauna rész külső része került javításra, új szemét tároló 

edények kerültek kihelyezésre.    

o csomafalvi kilátó: tetőszerkezet javítása, az kikorhadt/cserére szoruló lábak 

kerültek cserére, illetve a kilátó karzat része és a lépcső része került kijavításra.   

o  A “malom” épületénél: a kerítés került javításra a főút felőli részen és a gyártelep 

utca részen hosszan. 

o Moszt tároló tetőszerkezetének javítása és födém csere 

o Kazánház tetőszigetelése törtét, mivel több helyt is víz befolyások voltak.  



o Kazán generálozási munkálatok lettek elvégezve: moszt behordó rész javítása, 

tűztér javítása/generálozása, csapok és termosztátok cseréje, adagoló fej javítása.    

  

- Árvízvédelmi munkálatok történtek az ANIF közreműködésével a nagymezei részen – 

enkék kitakarítása. Közel 1,8 km szakaszon került kitisztítása 2 enke a nagymezei részen. 

  

- A tisztább környezet érdekében több illegális hulladéklerakó pontok kerültek 

felszámolásra a mezőkön, erdőkön. Az év folyamán több illegális szemetelést sikerült 

beazonosítani és ezeket felszámolni/megszüntetni, a tisztább környezet érdekében.  

  

- A Borsos Miklós téren lévő játszótér új játszótéri elemek kerültek kirakásra, illetve a 2 új 

játszótér is kialakításra került a közösségi konyha udvarán és a Szilágyi iskolánál. A 3 

játszótér esetében új csúszda, mászóka, 2 hinta komplexum került felszerelésre, illetve 1-

1 lipinka. A Szilágyi iskolánál lévő játszótérre és a községi konyhánál kialakított 

játszótérre 1-1 pad is került kihelyezésre kukákkal együtt.  

 

- Több olyan önerőből történt munkálat is elvégzésre került, amelyek a csomafalviak 

biztonságos közlekedéséhez járul hozzá az utakon:  

 

o közvilágítási trafók modernizálása – 7 trafó esetében végződtek el 

generálozási/javítási, vízbefolyást megelőző munkálatok. Valamint javítási 

munkálatok voltak a közvilágítási rendszeren is: égők cseréje, ahol meghibásodás 

történt. 

o  községi aszfaltozott utak karbantartása: kátyúzási munkálatok történtek a DC 

besorolású utakon a községben, illetve aknatetők cserélődtek a DJ 126-os út 

mentén a község területén. A megnövekedett kamion forgalom miatt indokot volt, 

ezen aknatetők cseréje a megrongálódás végett. 

o A DJ 126-os és a DC besorolású utak esetében az átjárok új festést kaptak. 

o Úttest javítási/karbantartási munkálatok voltak azon DC besorolású községi 

utakon, amelyek nem rendelkeznek aszfalt réteggel még.  

 

- A karácsonyi ünnepek közeledtével községi karácsonyfa állítás mellet új ünnepi fények is 

megvásárlódtak és szerelődtek fel. A központi részen az ünnepi disz világítás 80%-ban 

felújításra került, illetve 40 db új oszlopra szerelhető disz világítás került megvásárlásra 

és felszerelésre a ünnepek alatt.  

  

- A középületek folyamatos közüzemi szolgáltatásának felügyelete mellet (víz, villamos 

energia, hőszolgáltatás) modernizálásra került a kultúrotthon és a Köllő Miklós Általános 

iskola felé vezető fűtési rendszer 60 méteres szakaszon. A régi, elavult fűtési csövek 

indokolttá tették a munkálatot, hiszen több helyt is beazonosításra kerültek hibák a 

rendszeren. A csövek cseréjének munkálatait a GOSPOD munkatársai végezték el, helyi 

vállalkozóval közösen.     

- A község tulajdonát képző géppart egy új ROMSAN típusú remorkával bővült, amely 

lehetőséget biztosit, hogy a jövőben több kisebb munkálatot is ellásson majd a község 

érdekében.  



 

- Hargita Megye Tanácsával együttműködésben forgalombiztonsági eszközök kerültek fel a 

községünkön áthaladó DJ 126-os megyei útvonalon, amelyek a gyalogos közlekedés 

biztonságára hivatottak:  

o 4 sebesség mérő berendezés került felszerelésre a DJ 126-os út mentén a község 2 

bejáratánál illetve 2 db a községen áthaló útszakaszon. A sebességmérő 

berendezéseknek köszönhetően, óvatosabban, lassabban halad át a megnövekedett 

kamion forgalom a községen.  

o A DJ 126-os út mentén a községben 7 átjáró esetében fényjelzővel ellátott panelek 

kerültek felszerelésre. Így nehéz látási viszonyok mellet is észrevehetők a 

gyalogos átjárok a fényjelző paneleknek köszönhetően.    

 

- A 2021-s év folyamán több víz és szennyvíz csatlakozási munkálat is történt. Továbbá 

kiépítés alatt volt a turisztikai zónák felé a szennyvíz hálózat, valamint a községben az 

átemelő pompák telepítése történt.   

 

- Megszervezésre került a legeltetés Gyergyócsomafalva adminisztratív területén. 8 

állattartó gazda legeltettet folyamatosan a község adminisztratív területén, pontosan 

behatárolva a legeltetési felületeket. A nyár folyamán minden legeltetési engedéllyel 

rendelkező gazda esetében helyszíni ellenőrzés volt.    

- Hulladékgazdálkodási rendszer felügyelete és monitorizálása a vegyes hulladék és a 

szelektív hulladék elszállítása esetén: a 2021-s év folyamán 24 alkalommal volt vegyes 

hulladék elszállítás a községben illetve 12 alkalommal szelektív hulladék elszállítás. Ezen 

kívül volt üveg elszállítás,  elektromos hulladék elszállítás, lomtalanítási akcióból 

származó szelektív hulladék elszállítás. 

- Szelektív hulladék elszállítás számokban: 

o 2,4 tonna alumínium hulladék került leadásra község szinten 

o 17,3 tonna üveg gyűlt össze és került elszállításra az üveggyűjtési akciók mentén 

o 17,1 tonna műanyag palack hulladék adódott le község szinten  

o 7,6 tonna papit hulladékot szállítottak el szelektív hulladékba a községből   

o 7 tonna műanyag került elszállításra 

o 17,4 tonna elektromos hulladék kategóriába tartozó hulladék került elszállításra   

o A tavaszi lomtalanítási program keretében 24,9 tonna szelektív hulladék került 

begyűjtésre és leadásra   

- A 2021-s év folyamán a GOSPOD munkatársai és a hivatal alkalmazottai folyamatosan 

ápolták és karban tartották a köztereket a községben: Borsos Miklós tér, Központ, 

Jégpálya területe, játszóterek, piactér, feredő területe, sportbázis környéke. 

- A tél folyamán folyamatos fűtés volt biztositva a következő középületekben a 

kazánháztól: Hivatal, sport bázis, torna terem, iskola, turisztikai iroda, rendőrség, kultúr 

otthon épületeibe. 

- Községi napok, gazdanap és más községi események szervezésében való részvétel. 

- Lakossági panaszok kezelése. 

- Mezei utak mentén, ahol a fűzek nagyon benőtték az utat a fűzek levágása került sor. 

- Garanciális munkálatok folyamatos felügyelete. 

- Szociális juttatásban részesülő személyek közmunkájának és büntetésből átalakított 

személyek közmunkájának felügyelete/végrehajtatása. 



- A közszolgáltatások koordonálása: szemétgazdálkodás, közvilágítás, köz- és 

magánvagyon gazdálkodás terén 

- Közvetlen kapcsolattartartás a helyi víz és csatornázási közszolgálattal és a GOSPOD 

Serv Kft-vel. 

- 50 heti piac megszervezésére került sor a 2021-s évben és ezek felügyeletére került sor 

(járványidőszakban a törvényeknek megfelelően az intézkedések betartása)  

- A község területén a mindennemű mozgóárusítás felügyelete. 

- Az iskolabusz tevékenységének megszervezése, felügyelete és az önkéntes tűzoltók 

gépparkjába tartozó gépek tevékenységének a felügyelete.  

- 25 db új köztéri szemtét tároló edény került kihelyezésre a község területén a tisztább 

környezet érdekében. 

- Középületek tisztaságának a felügyelete, a polgárvédelem munkájának a követése 

felügyelete, a hivatal adminisztárotának és az iskola busz söffőrének a feladatkoeinek a 

meghatározása és felügyelete.  

- Mellékgazdasághoz szükséges források megigénylése a költségvetésből, illetve a 

karbantartási, javitási munkálatokhoz szükséges források igénylése és ezek megfelelő 

felhasználása. 

- Megszervezésre került a 2021-s évben is a községben a mezőgazdasági gépek (traktorok) 

első beiratása (RAR) és műszaki ellenőrzsése. Ez sok helyi gazdát érintett, akik éltek a 

lehetősséggel.   

- Közterek karbantartása mellet 2 alkalommal kerültek virágok kiültetése a közterekre. 

 

Tanácsosi beszámoló: 

A 2021-s év folyamán a következő tanácosi tisztségi feladatokat láttam el RMDSZ-s helyi 

tanácsosként: 

- Az összes tanácsülésen részt vettem. 83 tanács határozat érvénybe lépését támogattam. A 

tanácsülsék során több alkalommal felszolaltam a községet érintő kérdésk megvitatásában 

átbeszélésében, illetve egyes határozat tervezetek esetében javaslatokat tettem. 

- Kezdeményeztem az ujszülött program elinditását a helyi szinten.  Sajnos nem a 

törvények/szályozások véget nem volt lehetőség, hogy az újszülött program 2021-ben 

községünkben is el tudjon indulni, viszont bizom benne, hogy a jövőben lesz rá lehetőség, 

hogy a program elinduljon. A közmunkások esetében javasoltam, hogy a tevékenységi 

körük kerüljön kibővitésre amely a község idős korsztályát érinti. Téli időszakban kérés 

alapján a kapuk elől a járdák hótalanitésa, ahol idős személy él és nincs lehetősége ezt 

megtenni.  

- A törvények értelmében évente értékelni kell a jegyző munkáját amely bizotság tagjaiból 

2 személy a tanács tagja kell legyen. Ezen bizotsági tag felkérést vállaltam. A 15 

tanácsülés esetében 6 ülésen tanácsülési elnökként vettem részt és vezettem le azokat. 

- Tanácsosi és alpolgármesteri tisztségben több alkalommal is rész vettem a utca 

forumokon, szemét gyűjtési akciókban (pl. Utcanév kérdésben) valamint az 

önkormányzat által szervezett kaláka munkák esetében mindegyiken részt vettem.    

- Részt vettem továbbá minden közsgéi megemlékezésen és ünnepélyen: Községi napokon, 

Gazda napokon, Gyereknapon, iskolai év nyitó- és évzáró ünnepségen, a Székely 

Népviselet napján, az idősek világnapján, a községet érintő EgyFeszt fesztiválon, március 



8, március 15, Szent Florián napja -  a tűzoltók által szervezett eseményen, 

határkerülésen, A Trianoni megemlékezésen, az augusztus 20-i ünnepségen, 13 aradi 

vértanú megemlékező ünepélyen, oktober 23-i ünepélyen, az adventi vásáron, falu 

gyűlésen. 

- Részt vettem 3 alkalommal külföldi testvértelepülési delegációban: Baktalórántházán, 

Hevesben és Dányban. 2021-ben ünnepelte Gyergyócsomafalva és Dány 30 éves 

testvértelepülési kapcsolatát, amely alkalommal a Dányban szervezett ünnepélyen meg 

tartottam az ünnepi beszédet. Tanácsosi tisztségemnek eleget téve igyekszem minden 

testvér településsel ápolni/gyűmölcsöztetni a testévrtelepülési kapcsolatot.  

 

- Tanácsosi feladatkör ellátása a pénzügyi, költségvetési, gazdasági, beruházási, köz- és 

magánjavak adminisztrálása, turizmus és kereskedelem szakbizottság, tagjaként és 

szociális, kulturális, oktatási, sport, család-, munka-, vallás-, egészségügyi, gyermek és 

családvédelem, polgárvédelem, jogi és fegyelmi szakbizottság elnökeként. 

 

- A helyi RMDSz szervezet alelnökeként részt vettem több gyűlésen, megbeszélésen is, 

illetve szerepet vállaltam a helyi szervezet által kezdeményezett programokban és 

eseményeken. Részt vettem a Székely zászló a csomafalvi házra programban, a lakossági 

gázhálozati igény felmérésében, a gazdanapokon a RMDSZ sátornál, ahol több mint száz 

helyi lakó kostolhatta meg, a bográcsban készült inyencségeket, a nőnapi köszöntésekben 

a községben, a husvéti- és és karácsonyi köszöntésekben. Több alaklommal is voltam 

megbeszéléseken a megyei és országos RMDSz vezetőkkel.  

 

- Tanácsosként, alpolgármesterként és lakóként is igyekszem a közsget szolgálni, 

támogatni minden olyan kezdeményezést amely a község számára elönyős és hasznos és 

igyekszem alázattla, tisztelettudoan meghalgatni minden falustársan problámáját, baját és 

megoldást keresni/kapni ezen problémák megoldására.   

 

 


