Tanácsülés
Február 12.
Az ülésen nincs jelen Jánosi Borsos Attila.
Az ülésvezető, Molnár Eszter, ismerteti a napirendi pontokat.
1. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács 2018-as évi 30-as számú, a megyei út

mentén építendő járda műszaki tervének jóváhagyására vonatkozó határozatának
módosítására;
2. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács 2019-es évi 7-es számú határozatának
módosítására;
3. Határozattervezet az előző évek költségvetési többlet felhasználásának, valamint a
2019-es évi ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására vonatkozóan;
4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
1. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács 2018-as évi 30-as számú, a megyei út

mentén építendő járda műszaki tervének jóváhagyására vonatkozó határozatának
módosítására;
A polgármester elmondja: tekintettel arra, hogy év végén megjelent egy sürgősségi
kormányrendelet, amelynek értelmében az építkezésben is megemelkedett a minimálbér, így
a tervező újra kellett számolja a költségeket, ezért szükséges a módosítás. Mivel a Megyei
Tanács finanszírozza, így a helyi költségvetést nem érinti a módosítás. Hétfőn volt a licit,
nem volt rá jelentkező.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 8. számú
tanácshatározat.
2. Határozattervezet a Csomafalvi Helyi Tanács 2019-es évi 7-es számú határozatának

módosítására;
A polgármester elmondja, hogy a prefektúra jogtanácsosa észrevételezte, hogy a jogszabály
értelmében nem lehet visszamenőleg elfogadni valamit, így holnaptól léphet érvénybe. Ennyi
a módosítás.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 9. számú
tanácshatározat.
3. Határozattervezet az előző évek költségvetési többlet felhasználásának, valamint a

2019-es évi ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására vonatkozóan;
A polgármester bemutatja a terveztet és annak mellékletét. Elmondja, hogy azok a
beruházások szerepelnek, amelyeket idénre javasolnak.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ez addig van amíg lesz költségvetés vagy ez a végleges?
Polgármester válaszol: A beruházások igen, a költségek viszont változni fognak.

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi mi az a multifunkcionális tér.
Polgármester válaszol: Valószínűleg kormányprogramból lehet majd pályázni egy focipálya,
piac, színpad kiépítésére, és ennek a tervnek elkészítéséről van szó.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 10. számú
tanácshatározat.
4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Polgármester kéri a tanács tagjait, hogy készítsék el az elmúlt év beszámolóját és juttassák el
a helyettes jegyzőhöz.
A polgármester elmondja, hogy a Csomafalvi Hírlapban egy új rovatot szeretnének
Közigazgatási Kisokos címmel, kéri a tanácsosokat, hogy ha van ötletük, akkor azt juttassák
el a levelező listán, vagy Erős Gabriella könyvtároshoz.
Székely Álmos tanácsos úr helyi tanács, képviselő testület, önkormányzat, polgármesteri
hivatal kifejezéseket javasolja.
A polgármester elmondja, hogy a Szociális Központ eszközeinek bővítésére benyújtott
pályázat során a múlt héten volt ellenőrzés, ahová kérnek tisztázásokat.
A polgármester az adóhátralékokról beszél ingatlanadó, büntetések, cégek tartozásaik stb. fel
fogják szólítani tartozókat.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi mi lesz a listának a sorsa, közzé lesz-e téve.
Polgármester: Első lépés felhívás az újságban, honlapon, tv-ben. Második lépés külön- külön
felszólítás, harmadik lépés lenne a lista közzététele, amit jóvá kell hagynia a helyi tanácsnak.
Csiki Csaba tanácsos úr kérdezi, hogy a 40 lejnél kisebb tartozásokban a tavalyiak is benne
vannak?
Polgármester válaszol: Igen, benne vannak.
A polgármester megköszöni az együttműködést és a közreműködést a testvértelepülésekkel
való találkozás alkalmával.
Csata Andrea tanácsos hölgy a fejlesztési listával kapcsolatosan mondja, hogy sok pénz van a
kultúrházak felújítására. Jó lenne ezt a lehetőséget kihasználni.
Polgármester válaszol: Ide nincsenek beírva a tervek elkészítései, de egyeztetett már erről
Csiki Tiborral.
Csata Andrea tanácsos hölgy a Malommal kapcsolatosan mondja, hogy jó lenne megnézni
regionális operatív program keretén belül az épített örökség megőrzése, rehabilitálás
pályázatlehetőségeket, ami nem csak városokra vonatkozik.

A polgármester elmondja, hogy inkább tervpályázat kiírásában gondolkodik a Malom és a
hozzá tartozó terület kihasználására, rendeltetésére. A több funkciós kihasználtságot látja
jónak.
Csata Andrea tanácsos hölgy kéri utána nézni a pályázati lehetőségnek.
Csata Andrea tanácsos hölgy mondja, hogy a hótalanítás, latyak eltakarításánál jó lenne, ha
nem kellene minden alkalommal szólni. Az utak többségén most is latyak van.
A polgármester elmondja, hogy nem tudják olyan szinten eltakaríttatni az utcákat, mint az
országutakat.
Csata Andrea tanácsos hölgy mondja, hogy a központon mindig nagy a latyak.
Polgármester mondja, hogy ott bobcat-el is takarítanak.
Benedek Árpád tanácsos úgy látja, hogy a központot éjjel lenne alkalmas letakarítani, mert
napközben sok az ott parkoló autó.
Csata Andrea tanácsos hölgy a hoki gáláról kérdez.
Polgármester válaszol, 23-án lesz a rendezvény, az Sport Klub, és a Polgármesteri Hivatal
közös szervezése, Helyi tanács, Közbirtokosság, Domokos Árpád támogatásával.
Benedek Árpád tanácsos úr a rendezvényről és meghívottakról beszél részletesen.
Korpos Levente tanácsos úr gratulál ahhoz, hogy elkezdték a szervezést.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy valamivel hozzá tudnak-e járulni, szervezéshez pl.
Molnár Eszter tanácsos hölgy javasolja, hogy a weboldalon legyen egy pályázati kisokos.
Polgármester válaszol: Meg kell nézni, hogy a honlapra, hova lehet beszúrni.
Korpos Levente tanácsos úr észrevételezi a gyógyszertár, Gerő, Maros-híd környékén nincs
vagy rossz állapotban vannak a kukák.
Polgármester elmondja, hogy nemrég ellenőrizték le van, ami eltűnt van, amit már
kicseréltek.
Polgármester: A következő tanácsülés kb. két hét múlva lesz, a községi utcák tanulmányának
elfogadásával kapcsolatosan, valamint a szemétgazdálkodási rendszer és díj előterjesztése.
Polgármester elmondja, hogy 22-én lesz az üveg gyűjtése.
Az ülést bezárják.
Lejegyezte, Király Boglárka

