Jegyzőkönyv
Április 30
Az ülésen mindenik tanácsos jelen van. Elnököl: Király Szabolcs tanácsos úr.
Napirendi pontok:
1. A márciusi tanácsülésen készített jegyzőkönyv jóváhagyása.
2. Határozattervezet a 2020-as évre érvényes Szociális szolgáltatások akció tervének
jóváhagyására.
3. Határozattervezet azon szabályzat jóváhagyására, amely leírja a járművek bejegyzését
Csomafalván
4. Határozattervezet az Utak modernizálása című projekthez szükséges munkafelügyelővel
kötött szerződés jóváhagyására.
5. Határozattervezet A csatornázási rendszer felújítása és bővítése című projekthez szükséges
munkafelügyelővel kötött szerződés jóváhagyására.
6. Határozattervezet az adók indexálására.
7. Határozattervezet községszépítési szabályzat jóváhagyására
8. Különfélék és aktuális problémák megvitatása:

1. A márciusi tanácsülésen készített jegyzőkönyv jóváhagyása.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A jegyzőkönyvhöz lenne egy megjegyzésem: a tanácsülés
végén a különféléknél hiányzik a javaslatom lényeges eleme. Nem tudom pontosan hogy
fogalmaztam, de azt biztosan mondtam, hogy a helyi keresletet és a kínálatot kellene
találkoztatni, hogy a pénz helyben, a helyi embereknél maradjon. Például a helyi termelők és
vásárlók találkozni tudjanak. Például most jönnek az ünnepek, van akinek tojásra van
szüksége, másnak van eladó stb. Az alábbi részét gondolom hiányosnak:
Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy vannak emberek, kik egyik napról a másikra
élnek akár alkalmi munkából, másrészt a cégeket is sújtja ez a helyzet. Javasol egy olyan
rendszert, platform kidolgozását amely, lehetőséget teremt arra, hogy tudjanak dolgozni.
Székely Álmos tanácsos úr: Boglárka kérlek pontosítsd a különféléknél azt a részt, hogy mi
volt a megjegyzésem a mezei utakról, illetve a polgármester válasza is kerüljön bele!
Király Boglárka válaszol: „Csata Andrea tanácsos hölgy: Nekem egy javaslatom lenne. Ugye,
elég sok ember van, tehát van azért egy jó pár ember Csomafalván, aki egyik napról a másikra
él, mindenféle nem stabil munkahellyel….??? egyrészt, másrészt viszont ugye, a cégeket is
sújtja ez a helyzet. Javasolnám egy olyan felület vagy rendszer kidolgozását és erre konkrét
javaslataim is vannak. Amely kellene, egy platformot teremteni, hogy az emberek tudjanak
igénybe venni munkát kifizetni helyi cégektől, tudják, hogy a helyi emberek mit tudnak
vállalni, mit tudnak megcsinálni akár mezőgazdasági munkát, tehát nem az, hogy az udvarra
bejönnek, hanem, hogy a termékek és a helyi termékeket tudjunk venni kézbe s helyi pénzt
helyben tartani, helyi munkaerőt megtartani. És azokat, akiket ilyen nehéz helyzetben vannak,
de jó a munkaerejük a hozzáállásuk azoknak lehetőset adni, hogy tudjanak dolgozni.
Polgármester: Jogos és rendben való észrevétel ezen jelen pillanatban, amíg a kijárási tilalom
érvényben van napközben is nehezebben kivitelezhető.

Csata Andrea tanácsos hölgy: De elő lehetne készíteni.
Polgármester: Természetesen ezt akartam mondani, a továbbiakban elő lehet készíteni.
Amikor felszámolódik a kijárási tilalom, utána hogyan lehet megsegíteni ezeket a helyzeteket,
mi történik azokkal, akik hazajöttek, mi történik azzal a helyzettel, ami itthon marad. Lássuk
egyáltalán hova fajul. Tehát lehet egy platform, semmi akadálya nincsen, találunk biztos egy
felületet akár a honlapon is, van is rá, már korábban volt egy ilyen alkalom, amikor 2016-ban
meghívtuk a helyi vállalkozásokat mutatkozzanak be, mutassák be saját profiljukat,
tevékenységeiket, termékeiket, azt lehet tovább is fejleszteni, továbbvinni, ilyen célra
alakítani. Vannak különböző intézkedések kormányszinten és országos szinten is,
természetesen azokat is fogjuk, akarjuk továbbítani a helyi vállalkozások felé, lakók felé.
Mindenképpen a dolgokkal fogunk foglakozni időközben.
Csata Andrea tanácsos hölgy: De most van egy olyan, hogy meg van engedve a
mezőgazdasági termékek értékesítése. És például nagyon soknak, tehát tudok olyant, aki
tudván nincsen elég jövedelme tudna tojást eladni. Húsvét előtt lehet, páran több tojást
vásárolnánk. Tehát és én nem feltétlenül a csak a helyi vagy nem tudom, hogy ez mennyire jó,
hogy a helyi weboldalt használjuk több szempontból, ezt te tudod László a legjobban, de
lehet, hogy a helyi adón akár egy ilyen táblázat, ki mit árul, mennyi a telefonszám. Lehet
jobb, hogy lenne, nem tudom. Eljutna az információ azokhoz is, akik nem föltétlenül
használnak internetet. Nem tudom, ez egy javaslat. Gondold végig.
Székely Álmos tanácsos úr: A mezei utakat mondta Csaba, hogy nem lehetne úgy megoldani,
hogy valamennyit felvenni a földből, mert amit a tavaly letettek sok helyen a fű ki van nőve s
én nem látom nagy értelmét így, hogy beletenni a gödrökbe amiből esős idő után a sár feljön.
Valamennyit felvenni mondtad a tavaly útépítésnek minősül, de úgy csinálni ne útépítésnek
minősüljön, hanem kicsivel több követ terítünk el és előtte a földet felvesszük valamennyit
belőle. Tartósabb lenne mindenképp, mert így egy évre szól.
A polgármester válaszol: Nem útépítést, hanem útjavítást végzünk. Örülök, hogy a tavaly
ennyi helyre is eljutottunk és még vannak még javítani való utak.”
Mindenki egyetért a jegyzőkönyvvel a módosításokkal együtt.
2. Határozattervezet a 2020-as évre érvényes Szociális szolgáltatások akció tervének
jóváhagyására.
Polgármester: A határozattervezet a költségvetésből finanszírozott szociális tevékenységekre
vonatkozó éves tevékenységi terv jóváhagyását javasolja. A tevékenységi terv a HT által
2019-ben a 27-es határozattal jóváhagyott szociális stratégiára alapszik. A feltüntetett
összegek azokat az értékeket tartalmazzák, amelyek a község által nyújtott szociális
szolgáltatásokkal kapcsolatosak: személyzeti költségeket, működés és események
finanszírozását, valamint a szociális központ fejlesztésére szánt összeget is. A tevékenységi
terv tartalmazza a Napfény Szociális Központ által szervezett eseményeket, programokat és
annak fejlesztésére alapszik, illetve tartalmazza az alkalmazott ápolók továbbképzését.
Csata Andrea tanácsos hölgy: "Minuta consultării în vederea elaborării' - Mit jelent? Nem
ismerem a kifejezést.
Polgármester: Az elkészítési tanácskozás rövid feljegyzése.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Az elfogadott éves költségvetésben nem ezek az összegek
vannak (150.300 és 75.000) A programoknál az év elején a Napfény Szociális otthonnak
2300-at és egy összeg nélküli programot hagytunk jóvá, nem 7500-at. Illetve a szociális
programokra 125 000-et. (68-as pontnál). Honnan adódik a különbség?

Polgármester: Az elfogadott költségvetésben pontosan ezek a tételek vannak benne: 150 300
(Napfény Szociális központ költségei / 68-as fejezet, második sor) és 75 000 (Leader – szoc.
központ felszerelés). Amint az előterjesztésben írtam “ A feltüntetett összegek azokat az
értékeket tartalmazzák, amelyek a község által nyújtott szociális szolgáltatásokkal
kapcsolatosak: személyzeti költségeket, működés és események finanszírozását, valamint a
szociális központ fejlesztésére szánt összeget is”.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Én ismét javasolnám a falugondnoki funkció kialakítását,
szerintem ezután is nagy szükség lenne egy ilyen szolgáltatásra. Ezt már javasoltam.
Polgármester: Jelen pillanatban nem indokolt egy községi költségvetésből finanszírozott
falugondnoki állás. A szociális központ munkatársai és a közösségi asszisztens, az
önkéntesekkel közösen, nagymértékben ellátják a falugondnoki teendőket. “Békeidőről”
beszélve.
Mindenki egyetért. Megszületik a 18. számú tanácshatározat.
3. Határozattervezet azon szabályzat jóváhagyására, amely leírja a járművek
bejegyzését Csomafalván.
Polgármester: 2019-ben a gyergyószentmiklósi közlekedésrendészet észrevételezte, hogy a
helyi bejegyzésre köteles járművek bejegyzése és nyilvántartása nem aktuális, hiányosságokat
tartalmaz. Elkészítettük még 2019-ben a tervezetet, amelyet a törvény értelmében elküldtünk
az országos Járműbejegyzési Igazgatóságnak, ahonnan 2020. március 16-án érkezett
jóváhagyás. A szabályzat ismertetésére nem térek ki, az olvasható a korábban kiküldött
anyagban. Fontos viszont megjegyezni, az érdeklődőknek a tudomására hozni, hogy
közutakon csak olyan járművekkel közlekedhetnek, amelyek be vannak valamilyen szinten
jegyezve. Kiemelések a szabályzatból:
 Helyi bejegyzés kérhető a hivatalnál:
o mopedekre
o mezőgazdasági/erdészeti erőgépekre
o állatvontatású járművekre
o pótkocsikra és a járművel egybeépített pótkocsikra
 A tulajdonosok csak a bejegyzés után közlekedhetnek a járművekkel.
 Ahhoz, hogy közutakon közlekedhessenek jó műszaki állapotban és a
közlekedésbiztonsági előírásoknak megfelelőek kell legyenek.
 Bejegyzéshez rendelkezzenek kell RAR által kiállított eredetet igazoló okmánnyal,
vagy műszaki tanúsítvánnyal kell rendelkezzenek.
 Időszakos műszaki vizsgára kötelezettek.
 Kell rendelkezzenek kötelező biztosítással (kivétel az állatvontatású járművek).
 Rendszámot kell váltsanak.
 Járműbejegyzési díj: járművek 50 lej, állatvontatású járművek 25 lej.
 Évente kell láttamoztassák a bejegyzési könyvecskét. Ennek feltétele, hogy legyen
megfizetve a láttamozási időszakra vonatkozó járműadó.
12 mellette, 1 tartózkodás (Korpos Levente). Megszületik a 19. számú tanácshatározat.
4. Határozattervezet az Utak modernizálása
munkafelügyelővel kötött szerződés jóváhagyására.

című

projekthez

szükséges

Polgármester: A községi utak modernizálási munkálatainak műszaki felügyeletével a CursorHafe Kft van megbízva, a felügyelő neve Fecske Gyula – Attila. A felügyelet díja 39.270 lej,
amely a projekt költségvetéséhez tartozik. A tanácshatározat tervezet 2-es cikkelyében

tévesen van megfogalmazva: a tervezet melléklete a 4198/06.12.2019-es, a Cursor-Hafe Kftvel kötött szolgáltatási szerződés.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A 3-as határozattervezetre szeretnék reagálni: a Cursor-Hafe
Kft és a felügyelő neve Fecske Gyula – Attila sem ismerős, de ha ez a cég és név ugyanaz
mind amelyik a Dáviddomb és a Töltés útfeljavítási munkáit felügyelte, akkor nem szavazom
meg, mert nem látom megfelelőnek ennek a munkának a kivitelezését. Az ősszel volt
elvégezve és máris kell foldozni. Tehát pontosítást kérek, hogy ez a cég és a munkafelügyelő
ki az és milyen munkákat felügyelt eddig Csomafalván.
Polgármester válaszol: Módosult a határozattervezet, nem tartalmaz cég / adminisztrátor
nevet. Csak azt hagyja jóvá a tanács, hogy a munkálatokat egy szakfelügyelő fogja
ellenőrizni.
Mindenki egyetért. Megszületik a 20. számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet A csatornázási rendszer felújítása és bővítése című projekthez
szükséges munkafelügyelővel kötött szerződés jóváhagyására.
Polgármester: A Vidékfejlesztési Alapokból finanszírozást nyert fejlesztés munkálati licitjét a
csíkszeredai Hidrotran Kft nyerte meg. A vele megkötött szerződést követően a műszaki
felügyelettel a karcfalvi Atuprofessing Kft-t bíztuk meg. Az ők feladatuk lesz a mellékelt
szerződés alapján követni a munkálatok előírások szerinti elvégzését és elszámolását. Ennek
ellenértéke: 70.210 lej. A tanácshatározat tervezet 2-es cikkelyében tévesen van
megfogalmazva: a tervezet melléklete az 1015 / 20. 03. 2020-as, Atuprofessing Kft-vel
megkötött szerződés.
Mindenki egyetért. Megszületik a 21. számú tanácshatározat.
6. Határozattervezet az adók indexálására.
A polgármester közli: a pénzügyi törvénykönyv értelmében, ha egy évben pozitív az inflációs
ráta, akkor a Helyi Tanácsok a következő esztendő április 30-ig el kell fogadjanak egy olyan
határozatot, amely által az inflációs rátával megegyező aránnyal kiigazítják az adózandó
alapokat a következő évben elfogadásra kerülő adók esetében. Tehát, mivel a Statisztikai
Hivatal által 2019-re 3,8%-os infláció volt közölve, 2020 április 30-ig kell elfogadni a
kiigazítást, amely a 2021-ben esedékes adók alapjára vonatkozik. Fontos! Az adók effektív
meghatározása december 31-ig kell történjen, tehát a jelen határozat csak az alapot határozza
meg.
Mindenki egyetért. Megszületik a 22. számú tanácshatározat.
7. Határozattervezet községszépítési szabályzat jóváhagyására.
A polgármester: A határozattervezet a község arculatának szépítését célozza, bevonva a
lakókat. A program neve: ”Virágzó Csomafalva”. A tervezet szerint a lakók igénylése szerint
a hivatal biztosítja az elültetésre kerülő virágtöveket (legtöbb 16 darab / házszám) és
virágföldet, tápanyagot (max 10 liter / házszám). Az igénylők kötelező módon közterületen,
vagyis a kerítésük előtti részen (sáncmartján, járda melletti részen, a járdán virágládákban)
kell elültessék, létrehozzanak egy kis virágos kertet. Természetesen kombinálhatják más, saját
virágokkal is. A program, mint egy település szintű kaláka fog zajlani: a helyi tanács az
anyagiakkal, a hivatal a szervezéssel és operatív munkával, a lakók pedig az önkéntes
közérdekű munkájukkal járulnak hozzá. Igénylés telefonon, on-line felületen, személyesen
történhet – május 10-ig. A virágok és a tápanyag kiszállítása: május 11 – 20 között. Az

elültetése május 31-ig kell megtörténjen. Egy hivatali munkacsapat fogja ellenőrizni és
kapcsolatot tartani az érintett lakókkal. Mivel ez az első alkalom (illetve vannak utcák, ahol
most még munkálatok is zajlanak), ezért díjazás, verseny nem lesz. Tekintettel, hogy
közpénzből vásárolt anyagokról van szó, ellenőrzés lesz: ahol nem ültetik ki közterületre,
azok a lakók vissza kell fizessék az árát. 2020-ra legtöbb 30.000 lejnyi összeget javasolok erre
a célra használni, amely elegendő lesz több mint 1000 igénylésre. Az összeget az 54-es
költségfejezetből csoportosítjuk ilyen célra. Több olyan ide befoglalt tétel nem fog
megvalósulni a járványhelyzet miatt, amelyeket fel tudunk használni erre a célra.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Ide vonatkozó döntés előtt tisztázandó kérdések, megjegyzések:
Jó lenne, ha a köztérre kiültetett virágokra nagyobb lenne az odafigyelés mind eddig (ha
virágültetés, faluszépítési programról van szó). Előző években is jeleztem, hogy jó lenne
megoldani, hogy olyan szépek legyenek a virágaink mind Alfaluban.
Polgármester: Jelen határozattervezet alapján kiosztásra és elültetésre kerülő virágokat az
igénylő lakók fogják gondozni.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Az ötlet jó, de nem tudom, hogy ezt feltétlenül az idén kell-e
megvalósítani. Egyrészt nem látjuk a tételeket, amelyek átcsoportosításra kerülnek, másrészt
lehet, hogy sokkal nagyobb keretet igényelnének a közösség sérülékeny tagjai..., harmadrészt,
ha minden igaz elkezdődnek a nagy beruházások és gondolom ezekhez forgótőke szükséges.
Polgármester: Fenntartom a javaslatom, hogy az idén kezdjük el.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Milyen virágok lesznek?
Polgármester: Még nincs eldöntve, ez az operatív munka része lesz.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Lehet-e dobozba tenni őket? (van ahol keskeny a sánc, illetve
nem látszana, de a magas hídfők megfelelő virágtartók lehetnének)
Polgármester: Ahogyan az indoklásban írtam, lehet virágtartóba is tenni: “sáncmartján, járda
melletti részen, a járdán virágládákban”
Székely Álmos: Ki a kezdeményezője ennek a tervezetnek?
Jegyzőnő válaszol: A polgármester.
Székely Álmos tanácsos úr: A napokban én is gondolkodtam hasonló programban, de ennél
nagyobb faluszépítési akciót képzelnek el. Természetesen minden a költségvetés függvénye,
de akár lehetne több szakaszban is. Mire gondoltam:
- Sokan nem szeretnek gyomlálni, ezért javasolnám, hogy ha nem lesz 1000 igénylés, akkor a
megmaradt pénzből vásároljunk a villanyoszlopokra virágtartót és virágot. Kevesebb a gond
vele, a lakók kellene igényeljék ezt is, feladatuk lenne az öntözés.
Polgármester: Fenntartásom van azzal kapcsolaton, hogy azok, akik nem szeretnek 5 – 10
elültetett virágot ápolni, magukénak éreznék a háztartásuktól akár távolabb eső
villanyoszlopra felszerelt virágok öntözését. Az igénylések függvényében a fennmaradó
összegből vásárolhatunk villanyoszlopokra virágokat, azzal a tudattal, hogy mi / a
munkatársaim / közmunkások kell majd öntözzék, rendezzék. Illetve biztosíthatunk több
virágot annak, aki vállal pluszba.
Székely Álmos tanácsos úr: Ha már szépítésről beszélünk, akkor a hídfőktől is meg kell
szabadulni. Tetszik, nem tetszik még mindig rontja a faluképet. Lejárt az öt év, minden
következmény nélkül le lehet bontani. Aki eddig leverte/leborította jól járt, többet nem kell
kerülgesse.

Polgármester: Van aki lebontotta, van aki lebontaná (egy régebbi felmérésen a lakosság
mindössze 5 %-a volt a hídfők ellen). A hídfőknek biztonsági szerepük is van. Ugyanakkor
vannak olyanok, akik nagyon szépen beépítették / rendezték a bejáratot a két hídfő között, ők
valószínűleg elleneznék a lebontást. Vannak, akik rendszeresen lefestik fehérrel. Ezért
tolmácsolom Orbán Vilmos telefonon tett javaslatát, hogy biztosítsunk az érintett lakóknak
festéket, ilyen célra. Ezzel is ki lehet egészíteni a programot.
Székely Álmos tanácsos úr: A felméréssel kapcsolatosan fenntartásaim vannak. Vajon az a
felmérés lehet, amit többször kértem, de mind a mai napig nem láthattunk? Az 5% pedig vicc.
Mi volt a kérdés, mennyire reprezentatív a felmérés? Én a lakosság melyik részéhez tartozok?
Engem nem kérdezett senki.. Ennek az ellenkezője is lehetne az eredmény, ezt már Churchill
is tudta:)
Hallásból értesültem, hogy a tavaly is volt valamilyen felmérés. Tudtok erről valamit?
Csabának igaza van, szépen el lehet tüntetni a fölösleges részt, ezáltal nem sérült a cső. A
festést nem támogatom, ahol nincs hídfő sokkal szebb!
Csiki Csaba tanácsos úr: A hídfők valóban egy "kissé" magasra sikerültek, de a lebontásukkal
vigyázni kell, mert a tényleges szerepük a híd peremének stabilizálása valamint a csövek
rögzítése. A teljes lebontásukat nem javaslom, esetleg a magasságukból levenni. De több
helyen, ahol még töltés került a hidakra, már nem is olyan magasak.
Korpos Levente: Több ember is nylonzsákot tette be, hogy elválassza a hídfőt a
hídtól. Náluk ezt a szerepet már nem látja el, amit írtál.
Szerintem azonban ők már vagy tervezik lebontani ezeket vagy már meg is tették ezt.
Mindenki egyetért. Megszületik a 23. számú tanácshatározat.

8. Különfélék és aktuális problémák megvitatása:
Csata Andrea tanácsos hölgy: Javaslom, hogy az elmaradt események költségvetésének egy
részét az önkormányzat fordítsa számítógépek és oktatási eszközök vásárlására az iskola
számára. Fontosnak tartom, hogy az önkormányzat is segítse az iskolát abban a törekvésében,
hogy minden tanárnak és diáknak biztosítson eszközöket az online oktatáshoz.
Polgármester Csata Andrea tanácsos hölgynek: A megválaszolás végett, kérlek pontosítsd a
különfélékhez tett javaslatod: kiknek, mit és mennyit, milyen összegre, milyen céllal (és
mikorra javasolod beszerezni), illetve milyen jogi alapra gondolsz (lévén közpénz
felhasználásáról van szó).
Csata Andrea válasza: Az iskolának gondoltam adni számítógépeket és laptopokat az oktatási
feltételek biztosítására, az oktatásból kiszorulók megsegítésére.
Úgy látom a jogi formája vissza nem térítendő támogatás (mint pl. a könyvek, díjak...erre
különítettünk is el pénzt), vagy tanügy beruházás lehet (mint pl. a térfigyelő kamera,
felszerelések stb.). Erre pontosabbat Zita tud mondani. Biztos vagyok benne, hogy lehetséges,
mert láttam egy kimutatást és elemzést a települések saját forrásából az oktatásra
szánt összegekről, ha nem tudjátok megnézni utána tudok érdeklődni (jövő hét
elején). Gondolom, hogy ha virágot lehet adni az embereknek, akkor az iskolának is kell
lehessen adni számítógépeket.

Azt, hogy mennyit nem tudom megmondani, a virágos programban már felsoroltak miatt
(nem látom, hogy milyen programok maradnak el, milyen forrás szabadul fel, hogyan alakul a
költségvetés stb.). Pl. lehetséges, hogy az idén nem osztanak jutalomkönyveket, akkor azt a
3000 lejt már lehetne pl. tabletekre fordítani. Ha más nem a saját bevételeket tudtommal
bármire lehet költeni.
Hogy mennyire lenne szükség és pontosan mire azt gondolom az Igazgatónőtől kellene
megkérdezni, a jövő héten csak tudna valamit mondani. Tudtommal ezen a héten
feltérképezik, hogy kinek milyen eszköze van. Ha még mindig nem tudják mire lenne
szükségük, akkor az informatikatanárt és az osztályfőnököket gyorsan meg lehet kérdezni.
Polgármester: Az igazgatónő az éves költségvetés igénylésekor kért pénzt számítógépekre,
jóvá is volt hagyva. Olyan leltári tárgyak kategóriába sorolódnak az iskola számára vásárolt
számítógépek, amelyeket lehet finanszírozni: a pénzt jóváhagyjuk, a megvásárlást és
használatot rájuk bízzuk, ellenőrizhetjük.
Az igazgatónővel közösen egyeztettük a költségvetés átbeszélésekor a fejlesztés igényeket is,
informatizálási és más jellegűeket is.
A kialakult helyzet miatt, a tanév végén fontos lesz átnézzük a jóváhagyott költségvetésük
felhasználását, illetve a 2020/2021-es tanévre való szükségleteket. Úgy gondolom, addigra
sikerül az iskola vezetésének is összegyűjteni az adatokat, mindenképp őket bevonva fogjuk
meghatározni a szükségletet (a virágokkal való hasonlat azért nem találó, mert nem az
embereknek adjuk a virágokat, azok közterületre lesznek elültetve, a közösségé lesznek, sőt,
“mi kérjük el az emberek munkáját”)
Csata Andrea tanácsos hölgy: Még egy javaslat a különfélékhez:
-Megkérem szépen a SPAC vezetőjét, hogy mérje fel annak a lehetőségét, hogy a havi
számlázási rendszert megváltoztassák. Javaslom, hogy ezután a havi számlák a háztartás
elmúlt évi fogyasztásának havi átlagát tartalmazzák.. (Háztartás összefogyasztás /12) és ez
kerülne minden leolvasáskor kiigazításra, kiegészítésre.
Nagyon sokan jelezték, hogy nagyon nehezen birkóznak meg a leolvasás utáni összegek
kifizetésével, jobb lenne havonta többet fizetni.
Kérem a következő tanácsülésre a visszajelzést a SPAC vezetője részéről.
Korpos Levente tanácsos úr: Az Autoprofessing Kft még melyik csomafalvi munkálat(ok)hoz
biztosított munkafelügyelőt?
A tavaly kaptunk Hargita Megye Tanácsától pénzt a központi Enke kitakarításához, a központ
esővízelvezetési munkálatokhoz. A tavaly már késő volt a felhasználáshoz, az idén fel tudjuk
használni? Ha valami miatt mégsem, mindenképp javaslom, hogy a következő
költségvetéskiigazításkor (második félév) különítsünk el erre pénzt, oldjuk meg ezt a
helyzetet.
A kamerarendszer ügye hogy halad?
A Wifi4EU programmal van előrelépés?
A beérkező e-mailok és a 2020/16-os tanácshatározat alapján összeállította: Király Bogárka
referens.

