Tanácsülés
Április 15.

Az ülésen mindenki jelen van.
Az ülésvezető Székely Álmos tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat:
1. A Csomafalvi Helyi Tanács 2019-es évi tanácsüléseiről szóló jegyzőkönyvek elfogadása;
2. Határozattervezet egy peren kívüli egyezség jóváhagyására az Interholz Kft-vel.
3. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács 2019-es évi 4-es számú határozatának
módosítására vonatkozóan;
4. Határozattervezet az új hulladékgazdálkodási tervre, valamint az új hulladékkezelési díj
megállapítására vonatkozóan;
5. Különfélék és aktuális problémák megvitatása
Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
1. A Csomafalvi Helyi Tanács 2019-es évi tanácsüléseiről szóló jegyzőkönyvek elfogadása
Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy segítene a hangfelvétel?
Csiki Csaba tanácsos úr elmondja, hogy minden jegyzőkönyvet alá kell írnia az ügyvezető,
illetve az, aki megírja.
.
2. Határozattervezet egy peren kívüli egyezség jóváhagyására az Interholz Kft-vel
A polgármester ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a tartozás fejében a cég
felajánlott követ. Ismerteti a hivatalon belüli szakbizottság álláspontját a témával
kapcsolatosan. Peren kívüli megegyezés alapján 5 év alatt adná át, miden év november
15-ig és minden év május 31-ig kell a hivatalnak elszállítani.
Csata Andrea tanácsos hölgy aggályát fejezi ki, hogy novemberben jutunk hozzá a kőhöz,
jobb lenne, ha májusban jutnánk hozzá és novemberig kellene értékesíteni, felhasználni.
A polgármester elmondja, hogy jobbnak látja így, mert ha értékesítésre kerül is májusig
van lehetőség felmérni az igényeket, a cégek is tudják, hogy mire lenne szükségük abban
az évben.
Székely Levente tanácsos úr kérdezi, milyen formán lehet elindítani, hogy a mezei utak
feljavítására hozzanak ebből a kőből.
Székely Álmos tanácsos úr: tehát a cél az lenne, hogy értékesíteni tudjuk a követ.

A polgármester elmondja, hogy ezt majd a későbbiekben fel tudjuk használni, lehet
értékesíteni is, ez egy költségvetési plusz.
Csata Andrea tanácsos hölgy: pl. focipálya alapjának.
Székely Álmos tanácsos úr mondja: Gyakorlatilag 2 ügyvéd 4 hónapot dolgozott vele.
Polgármester elmondja, hogy a két ügyvéd decemberben dolgozott vele, azóta a hivatal
munkatársai foglalkoznak vele.
Székely Álmos tanácsos úr a határozattervezet d- pontjáról kérdezi.
Polgármester tisztázza.
Korpos Levente tanácsos úr megdicséri azokat a kollegákat, akik ezzel dolgoztak, mert
alapos számításnak látszanak. Jó ilyet látni.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért. Megszületik
a 24-es számú tanácshatározat.
3. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács 2019-es évi 4-es számú határozatának
módosítására vonatkozóan;
A polgármester elmondja, hogy három határidő módosítását kérik: az egyes és a
kettős pontnál június 20, az ötösnél pedig a december 31-et. Azon helyek, ahol a csatorna
leágazása a telekhatárig van víve, ott törvény kötelezi a rácsatlakozást. Június végéig kell
ezt teljesíteni, a környezetőrség is felhívta erre a figyelmet.
Ismerteti a polgármester a díjszabással kapcsolatos dolgokat. Egyszer a licenszt kell
megkapni, utána árat módosítani. A hatos pontot javasolják jövő év március végére
módosítani.
Korpos Levente tanácsos úr: A 6-ost akkor meddig kell módosítani.
Polgármester válaszol: Jövő év március végéig. Így ezt akár ki is lehet venni, mert ez az
idei évre vonatkozik.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Van a tartozás a derítő állomás fele. Az nincs benne.
Polgármester válaszol nincs benne, mert az nem ide tartozik.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért. Megszületik
a 25-ös számú tanácshatározat.
4. Határozattervezet az új hulladékgazdálkodási tervre, valamint az új hulladékkezelési díj
megállapítására vonatkozóan;
A polgármester elmondja, hogy a múlt tanácsüléshez képest most egy sokkal
tartalmasabb rendszer látható. Elmondja, hogy figyelembe vette Király Szabolcs és
Székely Levente tanácsos urak javaslatait, illetve a facebookon levő hozzászólásokat.
Pontonként mutatja be a tervet. Minden csomafalvi lakcímmel rendelkező kell fizessen

még az is, aki külföldön él. Olyan edényre vált bérletet amennyi szemetet termel, bővítik
a szelektív hulladékok körét. Akik kirakják a szelektívet kapnak zsákot erre a célra és
vegyes hulladék gyűjtésére alkalmasat is. Erdei házak tulajdonosai házszámtól függően
kell fizessenek. A matricák sorszámozva lesznek.
Benedek Árpád tanácsos úr a lomtalanításról kérdez, mert maradtak kapuban dolgok
helyenként.
Polgármester: Nem minden az egyezség alapján történt, de most szerdán folytatni fogják
az elszállítást.
Korpos Levente tanácsos úr soknak találja az 5 lej/hónap összeget az erdei házaknál.
Polgármester: Azzal egyet értesz, hogy egyáltalán legyen?
Korpos Levente tanácsos úr: Mindig behozzuk a szemetet.
Molnár Eszter tanácsos hölgy: Az aranyközéputat kellene megtalálni, mert a Bucsini ára
az valóban túl sok.
Polgármester: A kukák az erdőnél ki vannak helyezve, most medvebiztossá akarjuk tenni.
Akkor működne szépen, ha felelősen tudnánk a szemetünkkel bánni. Nem vagyok arról
meggyőződve, hogy a kaszás házaknál mindenhonnan behozzák a szemetet. Ha
erőfeszítéseket teszünk, akkor igenis hozzá kell járulni. De térjünk vissza erre az illetékek
témánál.
Polgármester ismerteti a kedvezményezettek csoportját. Ismerteti a temető helyzetét. A
koszorúkat átvesszük a kazánházhoz, az kb. az ottani szemét 20%-a. Nagy tételt tesz ki a
virág, a virágföld, azok, amelyek komposztálhatók. Rácsos ketrecszerű láda
komposztnak, koszorúknak és egyéb hulladéknak és 2 db. 1200 literes kukát is helyeznek
ki, egyet fizet a hivatal és egyet az egyház. Minden kedvezményt írásban kell igényelni.
Formanyomtatvány lesz, ami letölthető lesz a weboldalról. Büntetések, a törvény is
kötelez rá és reméljük, komolyan veszik.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Mi van akkor, ha nincs olyan rész, hogyha nem viszik el a
szelektív hulladékot ebben az esetben hol lehet bejelenteni, Mi van akkor, ha nem tesz
eleget ennek akkor hová kell fordulni?
Polgármester: Írásban kell jelezni, mert szerződés van és ezzel lehet a cég felé fellépni.
Azzal tudjuk kompenzálni, hogy elszállítjuk.
Benedek Árpád tanácsos úr a kedvezményeknél a távol levő iskolásokról beszél.
Molnár Eszter távozik az ülésről.
Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi jogilag megfelel-e pl. egy ellenőrző másolat.

Király Szabolcs ez inkább az egyetemistákat érinti, javasol egy formanyomtatványt. Vagy
csak egy igazoló dokumentációt hozzon arról, hogy ott tartózkodik.
Székely Levente kérdezi, van egy adatbázis a 65 éven felülieknél. Lehetne, hogy 65 éven
felüliek automatikusan kapják a kedvezményt?
Polgármester válaszol: Igen van. Nem lehet biztosítani, mert a törvény értelmében,
mindenkinek kérés alapján jár a kedvezmény.
Székely Álmos tanácsos úr: Szerinte elfogadható lenne, mint hivatalos okmány az
ellenőrző vagy a legitimáció.
Király Szabolcs tanácsos úr: Egyszerűbb, ha az iskola ad igazolást.
Polgármester elfogadható az ellenőrző pl. de csak akkor, ha bemutatják az eredetit is.
Szerinte egyszerűbb egy igazolást bemutatni.
Polgármester: Lenne egy kérés, amit le lehet tölteni az oldalról + egy tartózkodást igazoló
okmány.
Csiki Csaba tanácsos úr kérdezi: Meg lesznek különböztetve a matricák a kuka méretétől
függően?
Polgármester válaszol: Igen, meg,
Csiki Csaba tanácsos úr mondja: Leragadtunk a Loki zónában, de mi van a messzebb eső
házaknál, ahonnan nincs ahogyan behozni a szemetet.
Polgármester: A két turisztikai zónára gondolunk itt.
Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy a nagy család az 3 gyermekes legyen, mert az
is annak számít.
Polgármester: De ott van a 0-4 évig levő kedvezmény.
Király Szabolcs tanácsos úr a számításait mutatja be a 0-4 év között gyermekeknél, illetve
a fiatal vállalkozásoknál.
Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy többeknél sokat jelentene ha a három
gyermekes családoknál is lenne kedvezmény.
Polgármester azért nem ért ezzel egyet, mert ott van a 0-4 éves kortól tartandó
kedvezmény.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A zacskók tényleg legyenek strapabíróbbak.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mit jelent az egyéb egységek?
Polgármester válaszol.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Építkezési hulladék mellé kötelező a hulladék
elszállítása. Eddig is lehetett?
Polgármester: Igen. 50 lejért.

Benedek Árpád tanácsos úr: Ha valaki sokallja azt az 50 lejt és nem fizeti ki, akkor vajon
nem-e kerül ki az a szemét a határba?
Alpolgármester: Annak a szemétnek nagy része szelektív.
Korpos Levente tanácsos úr soknak találja az erdei házaknál az összeget.
Polgármester javasolja, a két zónában levő erdei háztulajdonosok fizessenek
szemételszállítási díjat.
Székely Levente tanácsos úr javasolja, hogy tegyék be az 50%-os kedvezményhez az
alapján, hogy mennyit járnak ki.
Korpos Levente: Csata Andreának volt egy elfogadható javaslata 3 lej értékben.
Székely Álmos tanácsos úr: Nem tudja, hogy ezzel a rendszerrel megakadályozzák-e a
szemét határba való kerülését. Minél bonyolultabb, annál nehezebb betartatni.
Polgármester: Garantálja, hogy be lesz tartatva. Adóknál és a víznél is ugyanazt
tapasztalta, minél jobban vannak megszorítva, annál jobban lesz betartva.
Polgármester ismerteti a SAUBRISERV átiratát a szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatosan.
Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy egy másik céget is nézzenek meg.
Polgármester: A SAUBRISERV-et is ellenőrizni fogják.
Korpos Levente tanácsos úr: Szimbolikusan is szép gesztus lenne a 3 gyermekes
családoknál, ha ott is lenne kedvezmény.
Javaslatok szavazás alá bocsájtása:
Székely Álmos- 3 gyermek: 4 mellette,
Polgármester- 4 gyermek: 6 mellette
Tartózkodás 2
Így marad a négy gyermekes család.
3 lej vagy 5 lej/hónap kérés kedvezményre az erdei házaknál
Polgármester: Nyilatkozzák, hogy csak időszakosan használják a lakást ezért kap 50%
kedvezményt, de a kedvezményezettek listája ki lesz függesztve.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi ez törvényes?
Korpos Levente tanácsos úr: Nagyon jó a rendszer, szépen ki van dolgozva, de szerinte az
erdei házas pontja a legtámadhatóbb.
Polgármester visszavonja a lista kifüggesztését.
Székely Álmos tanácsos úr: Egyik a másikkal szemben nem méltányos.
Korpos Levente tanácsos úr: Azt kell kiválasztani, amelyik a legigazságosabb.

Székely Álmos tanácsos úr szavazás alá bocsájtja. Az erdei házaknak írásos kérés alapján
50% kedvezményt lehessen igényelni. Mindenki egyetért.
Székely Álmos tanácsos úr: A büntetések legyenek betartva. Mikor lesz értékelése?
Polgármester: Kérhet a szakbizottság adatokat, amit feldolgozhat. Egy fél év után tud adni
értékelést.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározatot. Mindenki egyetért. Megszületik
a 26-os számú tanácshatározat.

5. Különfélék és aktuális problémák megvitatása
A polgármester ismerteti a Töltésen lakók kérését, miszerint fekvő rendőrre tartanának igényt a
Maros-híd és Csiki Márton lakása között.
A polgármester elmondja, hogy a községi utakon való forgalomkorlátozásra határozattervezet
készül, tervezi ezt közvitára bocsájtani, utcafórumokat tartani.
Benedek Árpád tanácsos úr nem lát olyan nagy problémát ezzel kapcsolatosan.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy a főúton lesz-e fekvőrendőr.
A polgármester válaszol, hogy már rég jelezte a megyei útügynek ezt.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Nem látszanak rendesen a táblák, az úton a festés sem.
A polgármester elmondja, hogy már másfél éve kifúrták a lyukakat, azt mondták, hogy kb. két
hónap múlva ki is helyezik. A tavaly is a Hivatal festette fel az átjárókat és valószínűleg idén is így
fog történni.
A polgármester elmondja, hogy bélyegeztek a községi erődben, elvi szavazást kér arról, hogy a
bükkfát azt hagyják meg tüzelőnek, a többit pedig kitermeltetni és úgy értékesíteni.
Benedek Árpád felhívja a figyelmet, hogy kitermelés után minél hamarabb kell értékesíteni, mert a
bogarak hamar beleállhatnak.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy lehet ebben a nagy kazánba fával fűteni?
Az alpolgármester válaszol, igen lehet, de nagyon drága, a Szociális Központhoz, tűzoltókhoz,
vízházhoz van rá szükség.
A polgármester elmondja, hogy április 24-én szerdán tanácsülés lesz.
A polgármester elmondja, hogy az otthoni beteggondozókat átadták a hivataloknak. A helyzet
mérlegelés alatt áll, a szociális stratégiát kell elfogadni.
Székely Levente tanácsos úr Lázár László dányi képviselő temetéséről beszél.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy lesz-e falugyűlés.
A polgármester válaszol nem lesz, csak az év végén.

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy milyen fázisban van a székelykapu.
Az alpolgármester válaszol.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy hogy állnak az óvoda- és a járdaépítés projektjei.
A polgármester válaszol: A járdaépítésére két kivitelező jelentkezett, most elemzik a megyei
tanácsnál. Ismerteti az óvoda és napközi együttes projektjének helyzetét.
A polgármester ismerteti a műfüves pálya helyzetét.
Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy a BGA-nál iskolaudvarra lehet pályázni jövőre.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte Király Boglárka

