
Beszámoló a 2021-es év tanácsosi tevékenységemről 

 

Jelenlét:  

 - az összes törvényesen összehívott rendes és rendkívüli tanácsülés munkálataiban (15), valamint a 

szakbizottsági munkálatokon részt vettem.  

Decemberben én láttam el az ülésvezetői feladatokat. 

Tevékenység:  

 - szavazatommal támogattam a 2021-2022-es tanév iskolahálózatának jóváhagyását 

 - támogattam az „IT eszközök a Köllő Miklós Általános Iskola részére a digitális oktatás céljából” 

című projekt költségvetésének jóváhagyását 

- megszavaztam a Helyi Turisztikai és Információs Iroda működési szabályzatát 

- megszavaztam a 2021-es évi költségvetést 

- támogattam a 2021-es évi közbeszerzési programot 

- támogattam az iskolai ösztöndíjak jóváhagyását a 2021-es évben 

- támogattam a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott 

teljesítménykritériumokat, valamint a közszolgálat 2021- 2024-re elkészített működési és fejlesztési 

tervét 

- támogattam a vissza nem térítendő támogatások jóváhagyását a civil szervezetek számára a 2021-es 

évben 

- támogattam egy szociális asszisztensi poszt létrehozásáról szóló határozattervezetet 

- megszavaztam a játszóterek használati szabályzatát 

- megszavaztam  a Pro Urbe díjat Jánosi Borsos Attilának. Önkormányzati érdemdíjat Székely 

Leventének, Köllő Gábornak és Orbán Vilmosnak. 

- megszavaztam a kockázat elemzési és fedezeti tervet 

- támogattam Csata Csaba kérését a kártalanítási igényre 

- támogattam a községi utcák és terek névjegyzékének jóváhagyását 



- támogattam a 2021-es szociális tevékenységi tervet 

- támogattam de minimis támogatás jóváhagyását a Víz és csatornázási közszolgálat részére a 2021-es 

évben 

- támogattam a 2022-es évi adók és illetékek mértékéről szóló határozattervezetet 

- tartózkodtam az ügyvédi szolgáltatásokra megkötött szerződés jóváhagyásakor 

- támogattam a polgármesteri apparátusban levő személyzet fizetésének megállapítására előterjesztett 

határozattervezetet 

- támogattam a Víz és csatornázási Közszolgálat személyzetének fizetésének megállapítására 

előterjesztett határozattervezetet 

Javaslatok, kérdések: 

      -    továbbítottam egyes helyi lakók igényét egy forgalmi tükörre a Temető utca sarkára (I. 25.) 

- javasoltam gyümölcsfák kiosztását igénylések alapján-a ditrói példát hozva fel (I. 25.) 

- javasoltam, hogy az eladandó famennyiségnek a műfa részét ki kellene vágatni, felkásztázni és 

száradás után a borvízfürdőnél ebből elvégezni a javításokat. A fűrészárú megmaradt részét a 

malomnál a kertelésre fordítani. A műfa feletti mennyiséget, ami tűzifának felelne csak meg, az 

intézményeinknek javasoltam adni, igénylés alapján, arányosan. (III. 30.) 

- javasoltam a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának a digitalizációt és egy 

weboldal készítését (IV. 15) 

- a gázvezeték kiépítésére, az óvoda építésének ügyére, a sportcsarnok ügyére kérdeztem rá (IV. 

15.) 

- javasoltam, hogy a Virágzó Csomafalva program keretében fából készült virágtartókat osszunk 

ki, elkerülve a sok műanyag virágtartó kitevését a kapuk elé (V. 25.) 

- javasoltam  egy mezei út felújításához nekilátó csoportnak a gépi munkával és kővel való 

támogatását (V. 25.) 

- jeleztem a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának egy aknatetőnél jelentkező 

problémát az Inceloka utcában (X.26.) 

- javasoltam, hogy a köztéri kukákat hatékonyabban takarítsák (XIII. 23.) 

- javasoltam, hogy a jövő évi költségvetésbe legyen befoglalva egy kisebb kamerarendszer 

 

        Korpos Levente 


