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Ikt. Szám/ Nr. 796 / 2020 

 

 

MEGHÍVÓ / INVITAŢIE 
 

 

2020 február 20-án, csütörtökön 19 órától a csíkszentdomokosi Községháza 

tanács termében havi soros tanácsülést tartunk. 
 

Se convocă membrii Consiliului Local al comunei Sândominic, pe baza dispoziţiei primarului 

comunei Sândominic nr..../ 2020, la şedinţă ordinară pentru data de ..... februarie 2020 ora 

19,00. 
 

 

 

Napirendi pontok: 
Ordinea de zi al şedinţei: 
 

1. 2020 január 30-i soros tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása.  
Aprobarea Procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2020. 

 

2. Csíkszentdomokos község közvagyonát képező egyes leltári tárgyak megsemmisítésére 

vonatkozó határozattervezet jóváhagyása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind casarea unor obiecte de inventar aflate în 

patrimoniul privat al comunei Sândominic. 

 

3. Csíkszentdomokos község 2019 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

határozattervezet jóváhagyása. 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind contul de execuție al bugetului local al comunei 

Sândominic pe anul 2019 

 

4. Csíkszentdomokos község 2020 évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

határozattervezet jóváhagyása. 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al comunei 

Sândominic pe anul 2020. 

 

5. Csíkszentdomokos község 2019 évi költségvetési többletének felhasználásáról szóló 

határozattervezet jóváhagyása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pe 
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anul 2019 al comunei Sândominic. 

 

6. A 2020. évi vissza nem térítendő finanszírozási program jóváhagyásáról szóló 

határozattervezet elfogadása, sport, kultúra, egyházi és ifjúsági civil szervezetek részére. 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind Programul anual al finanțărilor nerambursabile 

alocate de la bugetul local al comunei Sândominic în anul 2020 pentru activități nonprofit din 

domeniile sport, cultură, culte religioase și tineret. 

 

7. Csíkszentdomokos 90 szám alatti ingatlanok (terület és épületek) a község privát 

vagyonába való bevételezéséről, illetve ennek következtében a privát vagyonlista 

kiegészítéséről szóló határozattervezet jóváhagyása. 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei 

Sândominic al unor imobile (teren și construcții) situate în comuna Sândominic nr.90 și 

completarea listei de inventar al bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al comunei 

Sândominic, județul Harghita 

 

8. A köztisztasági közszolgáltatás díjszabásainak módosításáról szóló határozattervezet 

jóváhagyása. 

Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea tarifelor distincte pentru activitatea de 

salubrizare de pe raza unității administrativ-teritorială comuna SÂNDOMINIC. 

 

9. A CSÍKI JÉGKORONG KFT alapító okíratának módosításáról szóló határozattervezet 

elfogadása. 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al societății CSÍKI 

JÉGKORONG SRL. 

 

10.Üléselnök választásról szóló határozattervezet jóváhagyása. 
Aprobarea alegerii președintelui de ședință. 

 

11 .Csíkszentdomokos község aktuális problémáinak megtárgyalása. 
Dezbaterea problemelor actuale ale localității. 

 

Membrii Consiliului Local: 
 

Sorszám 

/ Nr. crt. 

Név / Numele şi prenumele Aláírás / 

Semnătura 

1. Bara Zsolt 
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2. Ferencz  Alajos 
 

 

3. Albert Alfonz – Pál 
 

 

4. 
Görgicze Gyárfás  

Tibor 

 

 

5. Veress Anna – Aranka 
 

 

 

6. 
Máthé Zsolt 

 

 

7. Császár Csaba 
 

 

8. Kedves Annamária 
 

 

9. Opra Endre 
 

 

10. Bodó Levente 
 

 

11. 
Kosz Dobos Róbert – 

József 

 

 

12. Csatlós Tibor 
 

 

13. Binder Levente - János 

 

 

 

14. Kristály István 
 

 

15. Kurkó Kedves – Márton 
 

 

  

 Csíkszentdomokos, 2020 február 14 

 

 

   Karda Róbert, 

polgármester 


