Tanácsülés
Március 30
Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád.
Az ülésvezető Benedek Árpádot, Király Szabolcs helyettesíti, ismerteti a napirendi pontokat.
1. A februári tanácsülésen készített jegyzőkönyv jóváhagyása.
2. Határozattervezet az Hargita ADI módosított alapszabályának jóváhagyására
3. Határozattervezet 10.000 tonna kő eladására
4. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának 2020-ra
megszabott teljesítménykritériumainak jóváhagyására.
5. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálatnál alkalmazandó különleges
adók megállapítására.
6. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2020-as
költségvetésének
jóváhagyására.
7. Határozattervezet az újonnan épített óvoda átadására a Csomafalvi Köllő Miklós
Iskolának adminisztrálásra.
8. Határozattervezet a Csomafalvi utak modernizálása című beruházás gazdasági és
technikai mutatóinak aktualizálására.
9. Határozattervezet a módosított önkéntességi szerződés jóváhagyására.
10. Határozattervezet költségvetés módosításra.
11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása:
A polgármester javasol 2 naprendi pontot 11. Határozattervezet a tanácsülések online
módjának szabályzatára vonatkozóan, 12. Határozattervezet a Csalóka óvoda módosított
műszaki tervének jóváhagyására.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat a módosításokkal együtt. Mindenki
egyetért.
1. A februári tanácsülésen készített jegyzőkönyv jóváhagyása.
Korpos Levente tanácsos úr: Átolvasva a jegyzőkönyveket egy kiegészíteni valóm lenne.
A 6. napirendi pontnál kérdeztem a Polgármester urat, hogy a piactérnél levő területekre a
községnek van-e telekkönyve. Szeretném, ha a kérdés és a válasz bekerülne a jegyzőkönyvbe.
Király Boglárka referens válaszol: ’ Korpos Levente tanácsos úr: A piactér és az a terület, amire
terveződik a sportpálya és a csarnok, az telekkönyvileg rendben van? Halljuk, hogy amit
akarunk venni az nincs még rendben.
A polgármester válaszol: Nincs telekkönyvileg rendben, nincs telekkönyveztetve viszont a
közvagyonban benne van ’99 óta 1,14 ha.’
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a februári tanácsülésen készült jegyzőkönyvet, mindenki
egyetért.
2. Határozattervezet az Hargita ADI módosított alapszabályának jóváhagyására
A polgármester elmondja, hogy a kistérségi egyesület statutjának módosításáról van szó,
bemutatja a határozattervezetet. Elmondja, hogy a célja változik a turizmus fejlesztése terén,
valamint a jövedelmek résznél minden évben el kell fogadja az arra érvényes hozzájárulást.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 7. számú tanácshatározat.

3. Határozattervezet 10.000 tonna kő eladására
A polgármester elmondja, hogy a tavaly nem volt jelentkezés. Most tavasz lévén reméli lesz rá
vevő, 10.000 tonnát javasol értékesítésre.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 8. számú tanácshatározat.
4. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának 2o2o-ra
megszabott teljesítménykritériumainak jóváhagyására.
A polgármester bemutatja a javasolt kritériumrendszert a Víz és csatornázási közszolgálat
adminisztrátorának.
Székely Levente tanácsos úr megjegyzi, a 2. pontnál a DSP-s holnap jár le. Arra van válaszunk,
hogy megvan-e hosszabbítva, vagy kell alkalmazni az 5%-ot?
A polgármester válaszol: valószínűnek tartom, hogy megvan, ha március 31-el volt vállalható.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Volt egyeztetve? Ő vállalta?
A polgármester válaszol: Igen.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 9. számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálatnál alkalmazandó különleges
adók megállapítására.
A polgármester elmondja, hogy olyan tevékenységekre javasol illetéket, amelyeket a
közszolgálat részére kell befizetni, olyan munkálatok, amelyekhez hozzá kell, járuljanak a
lakók. Fel van sorolva 15 javaslat
Csata Andrea tanácsos hölgy: Van egy pont abban az esetben kell fizesse, ha az ő hibájából
van vagy minden esetben?
A polgármester válaszol: Nem kell, ha garanciában van a vízóra, nem kell fizesse. Viszont, ha
a kliens a károkozó, akkor ő kell fizessen.
Csata Andrea tanácsos hölgy kéri, legyen beírva a 7. pontnál, hogy akkor, ha kliens hibájából
van.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 10. számú tanácshatározat.
6. Határozattervezet
jóváhagyására.

a

GOSPOD

SERV

KFT

2020-as

költségvetésének

A polgármester bemutatja a tanácshatározatot. Elmondja, hogy azért most kerül napirendre,
mert azután lehet elfogadni, miután megvan a helyi költségvetés.

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Ha jön, akkor nem kellene megvárni?
A polgármester válaszol: Attól függ van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatosan.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Én megkérdezném, hogy meddig lesz a GOSPOD SERVnek az adminisztrátora. Elég régóta le akar mondani.
A polgármester válaszol: Jelenleg a részéről nincs beadva a felmondás.
Korpos Levente tanácsos úr: Azt mondtuk amíg nem intézi a tartozást, addig nem fogadjuk el
a felmondást. Most erre van lehetőség. Nyílt titok, nincs megelégedve vele.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 11. számú tanácshatározat.
7. Határozattervezet az újonnan épített óvoda átadására a Csomafalvi Köllő Miklós
Iskolának adminisztrálásra.
A polgármester elmondja, hogy nagyrészt már minden meg van vásárolva, itt volt az ARACIP,
csak szeptembertől lehet oktatást kezdeni ott, mivel így volt befoglalva a jóváhagyott iskolai
rendszerbe. Közvagyonba marad, használatra adja át a Helyi Tanács az iskolának, a
magánvagyonból pedig átadandónak a leltári tárgyak.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A fűtést sikerült megoldani?
A polgármester válaszol: Igen.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mi volt a probléma?
A polgármester válaszol: A kivitelező nem jó hőcserélőt szerelt fel.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 12. számú tanácshatározat.
8. Határozattervezet a Csomafalvi utak modernizálása című beruházás gazdasági és
technikai mutatóinak aktualizálására.
A polgármester elmondja, hogy ez mindig sorra kell kerüljön egy- egy projekt alkalmával.
Tervezés, kivitelezés, munkaellenőrzés részeket tartalmazza.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 13. számú tanácshatározat.
9.

Határozattervezet a módosított önkéntességi szerződés jóváhagyására.

A polgármester elmondja, hogy le van egyeztetve a módosítás: az eredetihez képest a
módosítás a havi 20m³ víz és a szemétszolgáltatás díjmentessége azoknak járjon, aki tevékeny
és aktív. Egy hónapban 50%-ban kell tevékeny lenni ahhoz, hogy ezt megkapja. Plusz
kizárólagos jelleg: ellenőrzi a település háztartásait tűzvédelmi szempontból, évente kétszer,

erre kötelez a törvény is. Az 1.2.h pontnál járőröznek szükségállapot idején és sürgősségi
állapot idején körbejárnak. Jelenleg a Loki turisztikai zónáig járnak ki.
Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi: Az éjszakai járőrözéshez elég lesz az üzemanyag?
A polgármester válaszol: Mi vesszük a fogyóanyagot nekik, elég lesz.
Korpos Levente tanácsos úr: Egy éjszaka ketten járőröznek vagy kettesével?
A polgármester válaszol: Ketten.
Székely Álmos tanácsos úr: Mit jelent ez. Minden utcában körbejárnak?
A polgármester válaszol: Kétszer körbejárják a települést.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ők kell a román himnuszt játsszák?
A polgármester válaszol: Nem.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Ha szeretnék önkéntes lenni, akkor ezt itt kell-e kérdezzem?
A polgármester válaszol: Ez másfajta önkéntesség. Sövér Adél kolleganő koordinálja azt, amire
te gondolsz.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 14. számú tanácshatározat.
10. Határozattervezet költségvetés módosításra.
A polgármester elmondja, hogy szükségállapot idején, ha van jövedelem lehet módosítani: a
Megyei Tanács által visszaosztott 20.000 lej, az általunk betervezett 47.000 lej
karanténköltségre, illetve megítélt perköltség. Karantén célokra (bevétel és kiadás oldalon is
megjelenik) 47.000 lej van javasolva utólagoson fizeti vissza a közegészségügyi minisztérium,
egy szerződés van a DSP-vel, az alapján van betervezve. A 20.000 lejt a sajtóból láthattátok,
hogy visszaadják ezt a települések, hogy vásároljanak belőle lélegeztető gépeket. Be kell
foglalni, ugyanakkor a kórház is megkapta. Megítélt perköltség két esetben 2900 lej. A 20.000
lejből 10.000 lejt felajánlott a rendelő részére, hogy vegyenek szükséges eszközöket a kialakult
helyzetre. Ehhez kér elvi beleegyezést.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ez a 47.000 lejből van elvéve?
A polgármester válaszol: Nem a 20.000 lejből.
A polgármester a környezetőrségtől 15.000 lej jött vissza, utakra javasolja berakni. A 3800 lejt
a megítélt perköltségből az óvodához javasolja betenni, ami nem volt a tervben azok pótlására.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: milyen perköltség?
A polgármester válaszol: Környezetőrség, és egy csomafalvi néni feljelentése során.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A karantén kiadásoknál az is idetartozik, ha a település területén
karanténban vannak emberek, és azok ellátása.

A polgármester válaszol: Csak azoknak.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Be lehetne foglalni az olyan embereket, akiknek nincs
semmilyen ellátása.
A polgármester válaszol: Kifejezetten a karanténközpont költségeire lehet költeni.
Magánszemélyekre való vásárlásra, nem tud arról, hogy lehetőség lenne.
Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy a tűzoltóknak valamelyik tételből vásároljunk
maszkot és gumikesztyűt.
A polgármester válaszol: Mindenkinek, akinek van szerződéses viszonya van a hivatallal,
biztosítjuk a védőfelszerelést.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 15. számú tanácshatározat.
11. Határozattervezet a tanácsülések online módjának szabályzatára vonatkozóan
A polgármester bemutatja a határozattervezetet: 3 cikkelye van. Ismerteti a szabályzatot. Ez
abban a helyzetben érvényes, ha a vírus elterjed. A yahoo-s csoportban lehet hozzászólni,
szavazás bármilyen kommunikációs eszközön történhet. Utólagosan közöljük az eredményt.
Egy módosítást javasol: ne csak erre az időszakra legyen érvényes.
Csata Andrea tanácsos hölgy a véleményét fejti ki az online rendszerrel kapcsolatosan.
Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy csak erre az időszakra vonatkozzon.
A polgármester visszavonja a javaslatát.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 16. számú tanácshatározat.
12. Határozattervezet a Csalóka óvoda módosított műszaki tervének jóváhagyására.
A polgármester elmondja, hogy utólag kellett módosítani a tervet az Építészeti felügyelőség
észrevételezte: az alap megerősítésének módszere nem jól volt leírva, értékben nem módosult.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.
Megszületik a 17. számú tanácshatározat.
12. Különfélék és aktuális problémák megvitatása:
A polgármester elmondja, hogy a CLSU több alkalommal ülésezett, különböző határozatokat
hoztak, amelyek ki vannak közölve. Jelenleg 16 fő részére van kialakítva intézményesített
karantén. Várunk jelenleg 5-6 személyt. Elsősorban csomafalviakat akarunk elszállásolni.
Reméljük nem fog betelni. Házi elkülönítésben ennél jóval többen vannak, a tegnapi rendelet
értelmében a kamionsofőrök is kell menjenek elkülönítésbe. Önkéntes csoport dolgozik
Sövér Adél koordinálása alatt, a házi karanténban levőkkel és DSP-vel a közösségi
asszisztens foglalkozik. A jegyzőnő koordinálja, a kihelyezett karantént. Forgatókönyvek
vannak kidolgozás alatt. Elmondja, hogy lezárták a piacot, a feredő területét, tájház és

szociális központ zárva tart. Innen a kollegák átköltöztek a hivatalba. Több, mint 500 fő, 65
évnél idősebb személy van, átnézték, hogy kinek van hozzátartozója, kinek nincs.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Mi van azokkal a személyekkel, akik koldulásból
éltek?
A polgármester elmondja, hogy a kollegák felmérték a helyzetet, vannak akik nem tudják
miből élnek, mert nincs jövedelmük, van akinek van jövedelme, de azt mondta kell szeszes
italra, ha szükségesnek látjuk, akkor szervezünk adománygyűjtést.
Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy mindenhova tegyenek még egy plusz szelektív
és vegyes hulladéknak való zsákot, mert az emberek ivóvizet kell vegyenek és most mindenki
otthon van, lomtalanít. Gondolom, hogy most elmarad a lomtalanítás.
A polgármester elmondja, hogy lomtalanítás lesz, ahogy a rendszer megengedi. Félre lehet
rakni, mert aztán elszállítódnak. A szelektív hulladék jelen pillanatban is kérdéses volt, hogy
elviszik-e, mert érintkezés van a lakossággal. Nem tudjuk garantálni, hogy elviszik következő
alkalommal. Ha nem, akkor lesz kiosztva zsák.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Nekem egy javaslatom lenne. Úgy-e elég sok ember van, tehát
van azért egy jó pár ember Csomafalván akik egyik napról a másikra él, mindenféle nem
stabil munkahellyel ….??? egyrészt, másrészt viszont úgy-e a cégeket is sújtja ez a helyzet.
Javasolnám egy olyan felület vagy rendszer kidolgozását és erre konkrét javaslataim is
vannak. Amely kellene, egy platformot teremt, 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 előlehet 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 kormány szinten 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 megvan 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 egy ilyen akár egy ilyen táblázat ki mit árul mennyi telefonszám.
Lehet jobb, hogy lenne, nem tudom. Eljutna az információ azokhoz is, akik nem föltétlenül
használnak internetet. Nem tudom, ez egy javaslat. Gondold végig.
Polgármester: részletezi a piac/vásár lehetőségét.
Megérkezik Gál Attila a GOSPOD KFT adminisztrátora.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Folyamatban a helyi adó digi átvétele. Érdeklődött, hogy
Remete átvette a helyi adó működtetését. Ezt fontos lenne megragadni. Javasolja
megfontolni.
A polgármester válaszol: folyamatban van ennek az ügynek a rendezése.
Korpos Levente tanácsos úr: Jól érttettem, hogy áprilisre elszállítják matrica nélkül is a
vegyes hulladékot?
Polgármester: Igen és utólag kell majd rendezni.
Korpos Levente tanácsos úr: javasolja a központról összeszedni a padokat, mert többször
látott baráti beszélgetéseket ott.
Polgármester: jó.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Hány 65 év feletti van?
Polgármester: több, mint 500
Jegyzőnő 65 éven felüli 1500, aki egyedül van az 570.
Polgármester: tisztázzuk és pontosítjuk.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Múlt tanácsülésen volt szó az erdei villamosításról.
Polgármester: igen, volt egyeztetés, egyelőre csend van.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Olyan kérése van, hogy az tudja-e beköttetni az erdőn a
villanyt, akinek telekkönyvezett területe van?
Polgármester: Régebb úgy volt, hogy kell telekkönyv legyen. Nem tud konkrétat mondani
erre, úgy tudja változott.
Csiki Csaba tanácsos úr: A mezei utak feljavítása folytatódik-e?
Polgármester válaszol: igen.
Csiki Csaba tanácsos úr elmondja, hogy Czirják Sándortól felfelé van gond. Az eredi utas
tiltás tovább marad-e?
Polgármester válaszol: Most kérdeztük meg a prefekturtától, várjuk rá a választ.
Molnár Eszter tanácsos hölgy: Az erdőre javasol egy szemetest Székhajónál, ha csendesedik
a helyzet.
Polgármester válaszol: ismerteti ezzel kapcsolatosan az álláspontját.

Székely István tanácsos úr kérdezi: Azok az utcák, amelyek nem férnek be az aszfaltozásba,
lesz-e ott javítás?
A polgármester válaszol: Igen tervezzük.
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.
Székely Álmos tanácsos úr: nagymezőn állati csontok vannak a sáncba, fertőzésveszélyes.
Szénával van letakarva. Az ilyennel mit kell tenni?
A polgármester válaszol: Ha megfogjuk, meg kell büntetni.
A polgármester Gál Attilának: az a kérdés merült fel, hogy akkor fogadja el a helyi tanács a
felmondását, ha rendezve lesz a tartozás ez megtörtént. Hogyan tovább?
Gál Attila adminisztrátor: Az elmúlt 5 évet vizsgálja jelenleg a pénzügy, ez kb 2-3 hónap. Ha
engedik, akkor ezt az évet végigcsinálja, mert itt kell legyen az ellenőrzés idején.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Az előre eldöntött rendszerességhez tartsa magát.

Lejegyezte: Király Boglárka

