
Tanácsülés 

Június 21. 

 

Az ülésen mindenik tanács jelen van. 

Az ülésvezető Köllő Csaba ismerteti a napirendi pontokat:  

1. A májusi gyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

2. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

3. Határozattervezet a XXIII. Csomafalvi napok megszervezésére, 

4. Határozattervezet a piacdíj módosítására, 

5. Határozattervezet a helyi adók és illetékeknél felhalmozódott büntető kamatok eltörlésének 

szabályzatára, 

6. A következő 3 hónap gyűléselnökének megválasztása, 

7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

 

1. A májusi gyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat.  

11 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente és Székely Álmos) 

2. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

A polgármester elmondja, hogy sikerült licit útján értékesíteni a fát, 45.000 lej volt 

betervezve, 125.000 lejért lett eladva így a 80.000 lejt kell betervezni. Ismerteti részletesen a 

kiadások részt.  

Gergely József tanácsos úr kérdezi: A piachoz vásárlásra kerülő asztalok milyen méretűek? 

A polgármester válaszol: 2*1m árusító felület, vízhatlan ponyvával ellátva.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 40. számú 

tanácshatározat.  

3. Határozattervezet a XXIII Csomafalvi napok megszervezésére, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet cikkelyenként. Ismerteti a programsorozatot 

részletesen. 

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

Álmos). Megszületik a 41. számú tanácshatározat.  

4. Határozattervezet a piacdíj módosítására, 



A polgármester ismerteti a tanácshatározatot és a javasolt módosítást és annak 

szükségességét. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 42. 

számú tanácshatározat.  

5. Határozattervezet a helyi adók és illetékeknél felhalmozódott büntető kamatok 

eltörlésének szabályzatára, 

A polgármester elmondja, hogy volt hozva ezzel kapcsolatosan egy sürgősségi 

kormányrendelet. Ismerteti a tanácshatározatot és az ehhez kapcsolódó szabályzatot. Reméli, 

hogy lesz hatása és sikerül csökkenteni a kintlévőségeket.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 43. számú 

tanácshatározat.  

6. A következő 3 hónap gyűléselnökének megválasztása, 

A követező 3 hónapban Nagy Erzsébet tanácsos hölgyet javasolják gyűléselnöknek.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

A polgármester ismerteti azt a kérést a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatosan, 

amelyet már előzetesen elküldött a levelező listára. Felolvassa a referátot a kérésre 

vonatkozóan. A polgármester elmondja, hogy azért is nem javasolta meghirdetésre a jelölést, 

mert a szabályzatban szeretne módosításokat hozni.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az a probléma a referat szerint, hogy nem jogi személy írta?  

A polgármester tisztázza.  

Benedek Árpád tanácsos úr hozzászól. Ismeri a munkásságát, megérdemli a kitüntetést. 

Korpos Levente tanácsos úr: Javasolja, ha most nem, a későbbiekben legyen rá lehetőség a 

javasolt személynek adományozni a díszpolgári címet, mert megérdemli.  

Gergely József tanácsos úr hozzászól.  

Korpos Levente tanácsos úr: Van-e esély arra, hogy az idén legyen valamilyen átadó, 

munkálatkezdés a hokipályánál, amikorra be lehetne iktatni.  

A polgármester válaszol: Idén a terv tud meglenni, amivel támogatást tudunk szerezni. 

Tanácskozás alakul ki a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatosan, a szabályzat 

módosításával kapcsolatosan Székely Álmos tanácsos úr, Péter László tanácsos úr, Sándor 

Szilveszter tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr, az alpolgármester úr és a polgármester 

között.  

Benedek Árpád tanácsos úr javasolja, hogy a módosítás után még az idén a legelső adandó 

alaklommal legyen átadva. 9 személy támogatja a tanácsos úr javaslatát.  

A polgármester ismertet két panaszt, mindkettő az Andi kocsma újranyitásával kapcsolatos. 

Ismerteti a jegyzőnő által készített véleményezést a panaszokkal kapcsolatosan. 

Köllő Csaba tanácsos úr: Úgy véli, hogy a panaszok jogosak.  



Benedek Árpád tanácsos úr: Minden engedélyük megvan? Tűzoltósági is?  

A jegyzőnő válaszol: Amik szükségesek mind megvannak.  

A helyzetre való tekintettel kifejti véleményét: Köllő Csaba tanácsos úr, Korpos Levente 

tanácsos úr, Gergely József tanácsos úr, Péter László tanácsos úr, Domokos Árpád tanácsos 

úr. 

Korpos Levente tanácsos úr: Van-e előrehaladás a kamerarendszer kiépítésével a faluban?  

Gergely József tanácsos úr: Fokozott rendőri ellenőrzés lenne a megoldás.  

A polgármester ismerteti a javaslatát a válaszra vonatkozóan.  

Czirják Lehel tanácsos úr elmondja, hogy találkoztak Álmos, Etele, a mezei utak 

feljavításával kapcsolatosan. Ismerteti a javaslataikat.  

A polgármester kéri, hogy a listát küldjék el, ellenőrzik, melyek azok, amik benne vannak a 

közvagyonban. A következő lépés megnézni minden használatos mezei utat, a közvagyon 

rendberakása szempontjából.  

Gergely József tanácsos úr: A Temető utcánál szembe levő tűkörbe belóg egy ág, ami zavaró, 

ha lehetséges azt jó lenne levágni.  

Polgármester: Levágjuk.  

Gergely József tanácsos úr: Nem-e lehetne a költségvetésből elkülöníteni pénzt egy feljáróra a 

templomkert előtt.  

A polgármester válaszol: Korábban egyeztetett már erről a plébános úrral. Ismerteti ennek 

procedúráját.  

A polgármester elmondja, hogy megkaptuk a stratégiát, nagy valószínűséggel holnap 

közvitára bocsájtjuk 30 napig, utána tűzzük napirendi pontra.  

A polgármester elmondja, hogy a vízház bővítése és modernizálása és a hálózat bővítése című 

tanulmányt leadták. Sajnos úgy néz ki nem fogjuk tudni a PNRR-hez letenni. A DC 61, 62, 

DC 63 felújításával kapcsolatosan az Anghel Salighny programba valószínűleg hamarosan 

kormányhatározatot hoznak. A múlt héten volt utcafórum az Akadán utcai lakosokkal, balról 

járda, jobbról betonsánc lenne.  

Székely Álmos tanácsos úr: Javaslattal kereste meg Csata Levente, amelyet ismertet. A 

javaslat a villamosítással kapcsolatosan tette a Nagynyárosi részen.  

A polgármester kérdezi: Mi a meglátásotok ezzel kapcsolatosan?  

Benedek Árpád tanácsos úr: Megkapta az engedélyeket a munkálatokra, elmondja, hogy még 

500 métert kellene ásni, nem kellene körbe, 2 km-t.  

Korpos Levente tanácsos úr: A lényeg, hogy Csata Levente része ki van ásva. Van-e arra 

lehetőség, hogy onnan az ásást tovább folytatni.  

A polgármester megköszöni a tájékoztatást.  

A jegyzőnő tisztázza a magánterületeken levő fejlesztéseket közpénzből.  



A polgármester elmondja, hogy a licit el volt indítva. Elemezni fogjuk a javaslatot, a választ 

mielőtt közöljük, elküldi a levelezőlistára.  

Korpos Levente tanácsos úr: Electrikával kapcsolatosan fejti ki a véleményét.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az elektronikus aláírások meghosszabbításával kapcsolatosan 

érdeklődik.  

A jegyzőnő és Szőcs Csaba tisztázza.  

Párbeszéd alakul ki a vagyonnyilatkozatokról és elektronikus aláírásról.  

 

Lejegyezte, Erős Boglárka referens.  


