Tanácsülés
Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád.
Az ülésvezető Székely István, ismerteti a napirendi pontokat:
1. A júniusi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása;
2. Határozattervezet a közvagyon módosítására vonatkozóan;
3. Határozattervezet a Csomafalvi Polgármesteri Hivatal felújításáról szóló terv

módosított gazdasági mutatóinak elfogadására;
4. Határozattervezet az évi közbeszerzési lista módosítására vonatkozóan;
5. Határozattervezet az otthoni beteggondozásban részesülő személyek anyagi
hozzájárulásának megállapítására vonatkozóan;
6. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.
Jelen van Csata Jenő a Gyergyócsomafalvi víz- és szennyvíz közszolgálat adminisztrátora.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, hogy vegyék előre Csata Jenő adminisztrátort.
Mindenki egyetért.
Az adminisztrátor az elmúlt negyedévet mutatja be: kifizetett vízmennyiségről, lemért
vízmennyiségről stb. beszél. Elmondja, hogy már 87 kiközlés volt az adósságokat illetően,
valamint ismerteti a következő lépéseket. Beszél a teljesítménykövetelményekről, amelyeket
a managementi szerződésbe foglaltak bele, bekötésekről a Főút mentén, azokon az
útszakaszokon is dolgoznak, amelyek aszfaltozva lesznek, 7 víz- és 24 szennyvízbekötés volt,
új vízórákat szereltek fel, tűzcsapok problémája: 5 darabot sikerült megjavítani, 1 darab még
mindig folyik, azt a kivitelező cég kell megoldja.
Az alpolgármester elmondja, hogy ma is egyeztetett erről a kivitelező céggel.
Az adminisztrátor a Szederpataka utcában található vízcsapról beszél, amelyet a cigányok
használnak, sok víz elfolyt ott.
Az alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint ez a csap szükséges, csak meg kellene
tanulni azt jól használni.
Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Mennyi bekötés kell még?
Az adminisztrátor válaszol: 54 élővíz, 115 szennyvíz.
Orbán Vilmos tanács úr kérdezi: A cégen segítene, hogyha havi leolvasás lenne?
Az adminisztrátor válaszol: Ezen már gondolkodott, egy óraleolvasóra tervez pályázni, de
ezt csak jövő évre.
Csata Andrea tanácshölgy kérdezi: Alfalunak a szennyvízfizetéssel, hogy állunk?
A polgármester válaszol: A hivatalhoz tartozik, a belső audit nézi át az elszámolásukat.
Vannak benne olyan részek amelyeknél feltevődtek kérdések.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mennyi pénz van bekötésekre?

Polgármester: 100 000 lej van betéve.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Van még belőle?
Polgármester válaszol: Van.
1. A júniusi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása;

Korpos Levente tanácsos úr: A román jegyzőkönyvben a 4. pontnál „sub 500 lei” van írva.
Székely Álmosnak volt egy kérdése a 183 ha legelővel kapcsolatosan.
Székely Álmos tanácsos úr: A183 hektár legelő sorsáról érdeklődött.
A polgármester válasza pedig a következő volt: Bizonyítani kell, hogy 1948-ban elvették.
A módosításokkal együtt az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a június 24-én készült
jegyzőkönyvet. Mindenki egyetért.
2. Határozattervezet a közvagyon módosítására vonatkozóan;

A polgármester elmondja, hogy elkészült a tájház, a bizottság átvette. Módosul az értéke és a
rendeltetése, ezt be kell venni a közvagyonba.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.
tanácshatározat.

Megszületik az 51. számú

3. Határozattervezet a Csomafalvi Polgármesteri Hivatal felújításáról szóló terv

módosított gazdasági mutatóinak elfogadására;
Polgármester ismerteti a határozattervezetet, a tavalyi 114-es sürgősségi kormányrendelet
miatt van ez, ismerteti az ide kapcsolódó összegeket, hozzáteszi, hogy meg kell növelni az
önrészt. Ebből már van kifizetve pl tervezésre. Még a licit során csökkenhet az összeg. A
munkálat szakaszosan történne, mert közben a hivatal működjön kell. Először a nyílászárók
cseréje történne, majd a tetőtér kialakítása, külső szigetelés.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.
tanácshatározat.

Megszületik az 52. számú

4. Határozattervezet az évi közbeszerzési lista módosítására vonatkozóan;

Polgármester ismerteti a határozattervezetet, bekerült a hivatal épületének felújítása, ezért
szükséges a módosítás.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.
tanácshatározat.
5. Határozattervezet

Megszületik a 53. számú

az otthoni beteggondozásban részesülő személyek anyagi
hozzájárulásának megállapítására vonatkozóan;

A polgármester bemutatja a májusra vonatkozó kimutatást, életkorra, betegségi fok,
jövedelem, családlétszám stb. vonatkozóan. Jövedelem szintjének megfelelően van
kiszámolva, mennyivel kell hozzájáruljanak a szolgáltatáshoz az érintettek.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy a polgármester javasol-e változtatást.
A polgármester válaszol: Nem.
Csata Andrea tanácshoz hölgy elmondja, hogy neki van módosító javaslata: pl. ne kérjenek
hozzájárulást 1000 lej alatti jövedelemnél, valamint a jövedelem egy harmadánál se kelljen
többet fizetni. Jövedelem aranyához viszonyítva 1500 lejig ne haladja meg a hozzájárulás a
jövedelmének a 20%-át.
Király Szabolcs kérdezi, hogy akkor mi lesz a középső kategóriával.
Székely Álmos tanácsos úr a 16 pozíciónál felvetődött kérdéseit teszi fel.
Orbán Vilmos kérdezi: Van köztük olyan személy, aki otthoni beteggondozásban részesül.
Polgármester válaszol: Úgy tudja nincsen.
A polgármester ismertet egy modellezést az elhangzottak alapján: 1000 lejnél 100%-os
támogatás, 1001 és 1500 lej között 90%-os, 1501-2000 lej között 80%-os, 2001 lej fölött 70%
legyen.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy akkor a 16-os pontnál, hogy jött ki a számítás.
A polgármester válaszol.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy a Caritas kérte ezt?
A polgármester válaszol: Nem. Nem a legjobb a rendszer.
Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy nem látja helyesnek, hogy egy jól működő
rendszerbe belenyúlni, véleménye szerint ez a szolgáltatás magas szinten van.
Polgármester elmondja, hogy törvényesen akar eljárni, a betegek nagy részét ez a változás
pozitívan érinti.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Mi van abban az esetben, ha pl. növekednek a
nyugdíjak. Lehetséges, hogy pl. az augusztus elsején megállapított jövedelem alapján legyen
kiszámítva a hozzájárulás?
A polgármester elmondja, hogy a szolgáltatást igényelni kell.
Szavazás alá bocsátják a módosító javaslatot: 2 tartózkodás Korpos Levente és Király
Szabolcs, 10 mellette.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 11 mellette, 1 tartózkodás (Korpos Levente).
Megszületik a 54. számú tanácshatározat.

6. Különfélék és aktuális problémák megvitatása

A polgármester köszönetét fejezi a községi napon való részvételért, támogatásért.
A polgármester elmondja, hogy nekifogtak a mezei utak feljavításának, karbantartásának.
Köszöni, hogy rész vettek a kalákán.
A polgármester az 57-es sürgősségi kormányrendeletről beszél, vannak olyan módosított
részek amelyek a Helyi Tanácsot érintik.
A polgármester elmondja, hogy a községi jegyző augusztus elsejétől újra munkába fog állni.
A polgármester elmondja, hogy augusztus 12—17 között tervez szabadságra menni, az
alpolgármester lesz megbízva a helyettesítéssel.
A polgármester elmondja a lukanényei delegáció összetételét.
Az alpolgármester elmondja, hogy készül a székelykapu Dányba, remélhetőleg augusztus
végén ki is lehet vinni.
Az alpolgármester elmondja, hogy nekifogtak az ANIF-os sáncok kitakarításának.
Molnár Eszter tanácsos hölgy megköszöni a gyerekek nevében a színvonalas gyermeknapot.
Kérdezi, hogy van-e előrelépés a járdaügyben.
A polgármester válaszol: Ma volt az újabb kiírásnak a leadási határideje. Nem tud ennél
konkrétabbat.
Molnár Eszter tanácsos hölgy az erdőn az eltérőnél a szemét problémájáról beszél.
Az alpolgármester válaszol.
Molnár Eszter tanácsos hölgy elmondja, hogy a citeracsoport feldobta a hangulatot, kérdezi,
hogyan lehetne utánpótlás-nevelésbe besegíteni.
Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy első sorban Leventét kellene motiválni, pl.
kaphatna kulturális referens funkciót. Érdemes lenne valamennyi összeget áldozni rá.
Köllő Gábor tanácsos úr: Kellene egy személy, aki összefogja ezt a csapatot.
Székely Álmos tanácsos úr: Megvan erre az ember.
A tanácsos úrtól kérik, hogy következő alkalomra kérdezze meg, hogy tudná-e ezt vállalni
illetve, hogy mennyibe kerülne, lenne-e rá érdeklődés.
Székely Álmos tanácsos úr az ANIF-os sáncokkal meddig tudnak felmenni.
Az alpolgármester válaszol.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Az út másik felére kerülne a kuka?
Az alpolgármester igennel válaszol.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Van-e ütemterv a mezei út feljavításról?
A polgármester válaszol: Nincs, most a bekötésekkel foglalkoznak, az ANIF-os sáncok
takarítása is befolyásolja a munkálatot.

Székely István tanácsos úr kérdezi, hogy a vízház fele azt a kicsi utat meg lehet-e csinálni.
Orbán Vilmos tanácsos úr az alpolgármestert kéri: Nézzen utána a közlekedési tábláknak.
Visszateszi szívesen, ha szabad.
Csata Andrea tanácsos hölgy a temetőben levő szemétről érdeklődik.
Az alpolgármester elmondja, hogy beszélt a temetőgondnokkal. Egyeztetett szomszédos
településekkel, ott úgy van, hogy szerződéssel a temetkezési vállalkozónak ki van adva
adminisztrálásra.
Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy múlt tanácsülésen már beszélt erről, hogy első
sorban a temető tulajdonosával kell beszélgetést kezdeményezni.
Az alpolgármester vállalja, hogy beszél a plébános úrral.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Ha visszajön a jegyzőnő, akkor Szidinek a helyzete
változatlan marad?
Polgármester válaszol: Igen.
Csata Andrea tanácsos hölgy gratulál a tájházavatóhoz, a falunaphoz, a gyermeknaphoz.
Korpos Levente tanácsos úr: egy kérést továbbít a Koszai részről, miszerint nagyon gyenge a
villanyáram. Tud a hivatal valamit lépni ennek érdekében?
A polgármester válaszol: Lehet kérést letenni, ami alapján tudunk lépni.
Az alpolgármester kéri, hogy hozzanak be írásban panaszt.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

