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2022 évi tevékenység beszámoló 

Alpolgármesteri és tanácsosi tisztségről 

 

 

 

Alpolgármesteri beszámoló: 

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

 

o Jégpálya és annak területén/épületein voltak modernizálási/generálozási 

munkálatok – villanyhálózat javítása, jégpálya megvilágításának javítása és 

energia hatékonnyá tétele, fűtésrendszer javítása, talajmunkák a pályán, épület 

javítása/ generálozása.    

o Kazán generálozási munkálatok lettek elvégezve: kazán és moszt behordó részen 

karbantartási/periodikus munkálatok voltak végezve, csapok és termosztátok 

cseréje, adagolófej javítása.  – ezen munkálatok/revíziók elvégzése minden évben 

megtörténik a fűtési időszak leállását követően.  

o Hamu és salaktároló létrehozása. Tűzvédelmi szempontból kialakításra került egy 

betonozott, biztonságos tároló hely.   

o Községi feredő esetében is tovább folytatódtak a 2022-es évben a 

felújítási/javítási/generálozási munkálatok: a csűr épületén keletkezett 

károk/rongálások kerültek kijavításra, új szeméttároló edények kerültek 

kihelyezésre, térrendezési munkálatok voltak.   

o Játszóterek: A 2021-ben kialakított két játszótér, illetve a Borsos Miklós téren 

lévő játszótér 2022-ben tovább bővült. Mind a 3 játszótér esetében új játszótéri 

elemek kerültek felszerelésre. 2022-től ISCIR engedéllyel rendelkezik mindhárom 

játszótér.    

o A községen áthaladó DJ 126-os út mentén 4 aknatető rendszer cserélődött ki új, 

teherbíróbb aknatetőre. 

o Hargita Megye Tanácsával való egyeztetéseket követően, felújításra került az 

újfali bejárt felől az áteresz, kijavításra kerültek a községben a DJ 126-os út 

mentén az útfelületi hibák.  

o 2022-ben két alaklommal kaptak a gyalogosátjárók új festést a biztonságos 

gyalogos közlekedés érdekében. 

o Új energiatakarékos utcai díszvilágítással bővült a község ünnepi díszvilágítási 

rendszere, amelyek a szászfalvi falurészen kerültek felszerelésre. 

o A község autóparkja tovább bővült egy 750 kg kis utánfutóval. 

o 2022-ben 10 háztartás lett rácsatlakoztatva a vízhálózatra, illetve 11 háztartás a 

szennyvízhálózatra. 

o Javítási/garanciális munkálatok voltak végezve a község közvilágítási rendszerén.  

o A heti piac megszervezéséhez szükséges 10 darab új árusításra alkalmas, födött 

asztal került beszerzésre és kihelyezésre.         
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Hulladékgazdálkodás 2022-ben:  

-  2022-ben 26 alkalommal volt vegyes hulladékelszállítás, illetve 12 alkalommal 

szelektívhulladék-elszállítás Gyergyócsomafalva község területen. A 2022-es évben 

391,32 tonna vegyes hulladék (adat: jan.-nov. 2022) és 63,2 tonna szelektív hulladék 

(adat: jan.-nov. 2022) került elszállításra, a megszokott kapuról-kapura történő 

hulladék begyűjtésekor.     

- Április hónap folyamán községszintű szemétgyűjtési akcióra került sor a következő 

közreműködő entitásokkal: Polgármesteri Hivatal, Gyergyócsomafalvi Víz és 

Csatornázási közszolgálat, GOSPOD Szerv Kft., Gyergyócsomafalvi közbirtokosság, 

Köllő Miklós Általános Iskola, Gyergyócsomafalvi Önkéntes Tűzoltók és önkéntes 

magánszemélyek. A szemétszedési akció során a Lok turisztikai zóna fele vezető 

útszakasz mentén, a Somlyó patak mentén, a mezőkben, illetve a község utcái lettek 

tisztábbak. Közel 3 remorka szemét került összeszedésre a lehetőségekhez mérten 

szelektív formában.  

 

- Az év folyamán több illegális hulladéklerakó pont is megszüntetésre került 

Gyergyócsomafalva adminisztratív területén. Ezen esetekben is az illegális 

hulladéklerakó helyszíneken a szemét szelektív módon került feltakarításra.       

 

- A tavasz folyamán megszervezésre került a 2021-es évhez hasonlóan a háztájéki 

lomtalanítási akció községünkben, április 4-9 között. Begyűjtésre és leadásra került: 1 

tonna síküveg, 0,357 tonna veszélyes hulladék (festékes/diszperzites hordók, lejárt 

kozmetikumok és gyógyszerek, használt üzemi olajak, vegyszerek, olaj és víz alapú 

festékek, stb.), 40 liter étolaj, 3,4 tonna elektromos hulladék, 3,5 tonna textilhulladék, 16 

tonna gumiabroncs, 12 remorka nagy volumenű háztartási tárgy, bútorok (ezek 

szétbontásra kerültek). A lomtalanítási akció keretében, a lakóknak lehetőség volt ingyen 

leadni azon hulladéktípusokat, amelyek a lomtalanítási kampány keretében ismertetve 

voltak. A begyűlt hulladéktípusok az akció után azonnal szakcégek közreműködésével 

elszállításra kerültek. A lakosság számára lehetőség volt biztosítva, hogy akinek nincs 

megfelelő szállítóeszköze, azoktól a jelentkezést követően a hivatal szállítóeszköze 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.         

 

- A 2022-es év elején az időjárási viszonyoknak megfelelően igyekeztünk lehetőséget 

biztosítani a gyergyócsomafalvi lakosok számára a közkorcsolyázásra, betartva a 

járvány miatti korlátozásokat és előírásokat. Másfél hónapon keresztül volt lehetőség a 

természetes jéggel rendelkező községi jégpályát kihasználniuk szabadidős 

programként a csomafalvi lakóknak, gyerekeknek és az amatőr szinten jégkorongozó 

csomafalviaknak. A jég készítésében nagy szerepet vállaltak a gyergyócsomafalvi 

Önkéntes Tűzoltók, illetve sok jégkorongozni szerető önkéntes személy is. Az év első 

részében lehetőséget biztosítottunk, együttműködve az iskola vezetőségével, hogy a 

csomafalvi iskolás diákok tornaórák keretében korcsolyázhassanak. Az év folyamán 
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megalakult egy egységes arculat a gyergyócsomafalvi jégkorong számára. Újraindult 

két korosztályban a gyerek jégkorongozó csapat, valamint a felnőtt amatőr 

jégkorongozó csapat is. A szezon során begyűlt adományokból felszerelések 

vásárolódtak a gyerekek számára. A 2022-es évben a jégpályán több 

karbantartási/javítási munkálat is megvalósult: 

- A gyergyócsomafalvi közbirtokosság és a Polgármesteri Hivatal közreműködésének 

köszönhetően beszerzésre került a tüzelőanyag.   

- A jégpályát kiszolgáló épület fűtésrendszerén történtek javítási/fejlesztési munkálatok.   

- Az 2022-es évben a jégpálya felülete új alapozást kapott.  

- Korszerű, energiatakarékos világítótestek kerültek felszerelésre a jégpálya részen. (A 

régi elavultak leszerelődtek).  

- Az épület villanyhálózata került felújításra/ javításra.   

- Az épület külső és belső része került felfrissítésre. (Öltözők, előtér meszelése, külső 

rész meszelése) 

- Több alkalommal is kaláka munka keretében tevékenység volt a jégpálya területén. 

(Tűzifa bevágása, tereprendezés, tetőrész javítása és födése) Köszönet jár mindazon 

személyeknek, akik részt vettek a községi munkában és hozzájárultak, hogy a 2023-as 

szezonban ismét legyen lehetőség a korcsolyázásra – ha az időjárás lehetővé teszi.  

 

- 2022-ben is megszervezésre került a legeltetés Gyergyócsomafalva adminisztratív 

területén. 8 állattartó gazda legeltettet folyamatosan a község adminisztratív területén, 

pontosan behatárolva a legeltetési felületeket.  

 

- A 2022-es év folyamán a GOSPOD munkatársai és a hivatal alkalmazottai folyamatosan 

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

tér, jégpálya területe, játszóterek, piactér, feredő területe, sportbázis környéke. 

 

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

kazánháztól a GOSPOD Kft. által: Hivatal épülete, Sportbázis, tornaterem, Köllő Miklós 

Általános Iskola, Turisztikai információs és rendezvényszervező iroda, rendőrség,  

Borsos Miklós Művelődési otthon. A 2021-es évben a községi erdőben bélyegzett fa 

esetében, ami nem került értékesítésre (bükkfa) az a tétel a 2022-es évben a nyár 

folyamán a Gospod Serv Kft. munkatársai felvágták és előkészítették a 2022-2023-as 

fűtési szezonra. A tüzelő fa egy részéből a Napfény Szociális központ fűtése volt 

biztosítva, a jégpálya fűtése, illetve a fennmaradó rész a Borsos Miklós téren levő 

középületek fűtésére lett felhasználva. 

 

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

falunapok közeledtével, az eseménynek helyet adó piactéren alapozási munkálatok 

voltak, illetve feljavításra/megerősítésre került a régi színpadi rész, valamint villanyáram 

vezetési munkálatok voltak.  

 

 

- 51 heti piac megszervezésére került sor a 2022-es évben és ezek felügyeletére került sor 

(járványidőszakban a törvényeknek megfelelően az intézkedések betartása). 2022-ben a 

falunapokat követően visszakerült a heti piac a megszokott helyére, a piactérre, 
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szervezettebb, színvonalasabb formában. 10 árusításra alkalmas födött aszal került a 

piactérre, amely lehetőséget biztosít az árusoknak az asztalról való árulásra. 

 

- Az önkéntes tűzoltók gépparkjába tartozó gépek tevékenységének a felügyelete. A 2022-

es év során az Önkéntes Tűzoltók által használt géppark minden autója megfelelő 

állapotban volt, amikor szükséges volt, javítódtak. 5 alkalommal kellet Gyergyócsomafala 

község területén tűz miatt kivonuljanak a tűzoltók és 5 alkalommal vettek részt a 

környező községekben a tűzeseteknél.  

 

 

- Az iskolabusz tevékenységének megszervezése, felügyelete: A község diákjait szállító 

iskolabusz az év minden iskolanapján ellátta feladatát menetrendnek megfelelően. 36 

alaklommal volt igénybe véve kérés alapján, menetrenden kívül - csomafalvi diákok 

szállítására.   

 

- Megszervezésre került 2022-ben is a községben a mezőgazdasági gépek (traktorok) első 

beíratása (RAR) és műszaki ellenőrzése. Ez sok helyi gazdát érintett, akik éltek a 

lehetősséggel.   

 

- Közterek karbantartása mellet a község közterületein kiültetésre kerültek a virágok. 2022-

ben 1500 db. virág került kiültetésre. Valamint 2022-ben a köztéren megtalálható fák 

állománya tovább bővült újabb 14 fával. A fáknak helyet adó közterek, ahová kiültetésre 

kerültek: Borsos Miklós tér, Borsos Miklós játszótér, illetve a Szilágyi iskola előtti tér. A 

Bóbita óvoda előtti tér és az út közötti részre 30 méter hosszúságban díszsövény 

ültetődött a gyerekek biztonsága érdekében.  

 

További folyamatos feladatok végzése 2022-ben: 

- Lakossági panaszok kezelése. 

- Mellékgazdasághoz szükséges források megigénylése a költségvetésből, illetve a 

karbantartási, javítási munkálatokhoz szükséges források igénylése és ezek megfelelő 

felhasználása. 

- Garanciális munkálatok folyamatos felügyelete. (Közvilágítási rendszer, kicsi Maros-híd, 

aszfaltozás, szennyvízhálózat-bővítési munkálat)  

- Szociális juttatásban részesülő személyek közmunkájának és büntetésből átalakított 

személyek közmunkájának felügyelete/végrehajtatása. 

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

magánvagyon gazdálkodás terén. 

- Közvetlen kapcsolattartás a helyi víz és csatornázási közszolgálattal és a GOSPOD Serv 

Kft-vel. 

- A község területén a mindennemű mozgóárusítás felügyelete. 
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Tanácsosi beszámoló: 

A 2022-es év folyamán a következő tanácsosi tisztségi feladatokat láttam el RMDSZ-es helyi 

tanácsosként: 

- Az összes tanácsülésen részt vettem. 98 tanácshatározat érvénybe lépését támogattam. A 

tanácsülések során több alkalommal felszólaltam a községet érintő kérdések 

megvitatásában, átbeszélésében, illetve egyes határozattervezetek esetében javaslatokat 

tettem. 

 

- Kezdeményeztem az újszülött és újházasok program elindítását községi szinten. A 

törvényi/szabályozási keretek nem tették lehetővé, hogy 2022-ben a fent említett két 

program községünkben elindulhasson önkormányzati szinten. Az RMDSZ Helyi 

Szervezetének köszönhetően, lehetőség volt a 2021-ben született újszülötteket köszönteni 

a 2022-es évben. Öröm számomra, hogy részt vettem az RMDSZ által kezdeményezett 

programban és így köszönteni tudtuk az újszülötteket és szüleiket községünkben.  

 

- Javasoltam, a hulladékgazdálkodásnál két új kedvezményezett csoport bekerülését, 

amelyet jóvá is hagyott a tanács.   

 

- 15 tanácsüléses vettem részt. Alpolgármesteri tisztségemből követően igyekeztem minden 

kérdésre válaszolni, amit a tanács tagjai tőlem kérdeztek.  

 

 

- Tanácsosi és alpolgármesteri tisztségben több alkalommal is rész vettem szemétgyűjtési 

akciókban, valamint az önkormányzat által szervezett kaláka munkák esetében 

mindegyiken részt vettem.  

 

- Megszervezésre került az iskola közreműködésével a diákok számára a Sportnap, október 

14-én, ahol lehetőségük volt megismerkedni a gyerekeknek 7 különböző sportággal. 

 

    

- Részt vettem továbbá a következő községi megemlékezéseken és ünnepélyeken: Községi 

napokon, Gazdanapokon, Gyereknapon, iskolai évnyitó- és évzáró ünnepségen, a Székely 

Népviselet napján, az idősek világnapján, március 8, március 15, Szent Flórián napja -  a 

tűzoltók által szervezett eseményen, határkerülésen, a Trianoni megemlékezésen, az 

augusztus 20-i ünnepségen, a 13 aradi vértanú megemlékező ünnepélyen, október 23-i 

ünnepélyen, az adventi vásáron, a tűzoltónapon. 

 

- Részt vettem 1 alkalommal külföldi testvértelepülési delegációban, Erdőbényén.  

 

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

illetve szerepet vállaltam a helyi szervezet által kezdeményezett programokban és 

eseményeken. 

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

támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a község számára előnyös és hasznos, és 

igyekszem alázattal, tisztelettudóan meghallgatni minden falus társam problémáját, 

észrevételeit, javaslatait és megoldást keresni/kapni rá, betartva a törvényeket.   

 

 

 

 

Király Szabolcs 

Alpolgármester 

Tanácstestületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyergyócsomafalva, 2022.01.10 
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