
Tanácsülés 

Augusztus 5. 

 

 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van. 

 

Az ülésvezető Székely István ismerteti a napirendi pontokat: 

 

1.    A júliusi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása; 

2.   Határozattervezet egy de minimis támogatás elfogadására Víz és 

csatornázási közszolgálatnak; 

3.    Határozattervezet egy de minimis támogatás elfogadására a GOSPOD-SERV KFT-nek; 

4.    Határozattervezet a Polgármesteri apparátus felépítésének módosítására; 

5.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Szavazás alá bocsájtja mindenki egyetért.  

 

1. A júliusi tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása; 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a júliusi jegyzőkönyvet, mindenki egyetért.  

 

2. Határozattervezet egy de minimis támogatás elfogadására Víz és 

csatornázási közszolgálatnak; 

A polgármester elmondja, hogy az ehhez szükséges dokumentációt összeállították, elküldték 

a Prefekturának, a Megyei Tanácsnak és a Versenytanácsnak. Az utóbbi múlt héten bírálta el 

pozitívan. Két részben kapja meg a közszolgálat, idén a hiánypótlásnak kell ezt szentelni, 

jövő évben, pedig fejlesztésre fordítanák ezt. Bemutatja a határozattervezetet, amely 7 

cikkelyből áll.  

Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Ehhez szükséges-e költségvetés-módosítás? 

A polgármester válaszol: Igen a hivatalnál is és a közszolgálatnál is. 

Az alpolgármester gratulált Csata Jenő adminisztrátornak ehhez a munkához.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért, megszületik az 

55. számú tanácshatározat.  

 

3. Határozattervezet egy de minimis támogatás elfogadására a GOSPOD-SERV KFT-

nek; 

A polgármester elmondja, hogy ugyanaz a helyzet, mint a SPAC-nál, szintén pozitív 

elbírálásban részesült. Szintén költségvetés-módosítást fog ez igényelni. 158 760 lejt tesz ki a 

támogatás, egy részletben fogja megkapni a cég. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Akkor a kamatokkal együtt lesz ez fedezve? 

A polgármester válaszol: Igen.  

Korpos Levente tanácsos úr hiányolja, hogy a cég adminisztrátora nincs jelen ennél a 

határozattervezet megvitatásnál, számára ez jelzés értékű.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért, megszületik az 

56. számú tanácshatározat.  

 

 

4. Határozattervezet a Polgármesteri apparátus felépítésének módosítására; 



 

A polgármester üdvözli a jegyzőnőt, augusztus elsejétől állt újból munkába. Jogi téren voltak 

változások, amely nem biztos, hogy végleges. Ez a sürgősségi kormányrendelet magával 

hozza, hogy egy-egy betöltött tisztség átfogalmazódik: a jegyzőből általános titkár (secretar 

general), a közbeszerzési referensből pedig  közbeszerzési tanácsadó lesz. Továbbá javasolja 

a jegyző alárendeltsége alá a szociális, urbaisztikai, mezőgazdasági és földmérő 

ügyosztályokat.  

Csata Andrea tanács hölgy kérdezi: Hogy akkor hova került a tanácsadó? 

A polgármester válaszol: Ahol eddig is volt, az adóosztályhoz.  

Korpos Levente tanács úr: A jegyzőnőtől kérdezi, hogy ezt vállalja? 

A jegyzőnő válaszol: Igen vállalja, erről már előzetesen egyeztetett a polgármester úrral.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.2 tartózkodás (Benedek Árpád és 

Korpos Levente), 11 mellette, megszületik az 57. számú tanácshatározat.  

 

 

5. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

A polgármester elmondja, hogy folytatódik a munka a mezei utakon, a cégnek nem érkezett 

meg a második szállító autó, ezért nem volt meghirdetve a kaláka.  

A polgármester elmondja, hogy átvették a követ, bizományi szerződéssel átadták megőrzésre 

a cégnek, próbáljuk felhasználni és értékesíteni.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Ki van megbízva azzal, hogy vevőt keressen a kőnek? 

A polgármester elmondja, hogy liciten lehet ezt értékesíteni, folyamatban van ez a munka.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy rögtön adósai vagyunk a cégnek, ahogy lejár a 

60 nap, ő hajlandó bejönni akár egy sürgősségi tanácsülésre, amennyiben sikerül előkészíteni 

a határozattervezetet. 

A polgármester a lukanényei látogatásról beszél. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Ki kell átvegye az ANIF-os sáncokat, mert Alfalu fele 

úgy nézi, hogy nem tud lefolyni a területről a víz. 

Az alpolgármester elmondja, hogy ők kell átvegyék, az a probléma már meg van oldva, 

hozzáteszi, hogy folyamatosan ellenőrzi és észrevételezi a felmerülő problémákat. 

Csata Andrea tanács hölgy kérdezi: Ez azt jelenti, hogy Újfalu fele, Sárospatakot is fogják 

takarítani? 

Az alpolgármester válaszol, az nem hozzájuk tartozik.  

A polgármester ismerteti, az ezzel kapcsolatosan a helyeztet. Elmondja, hogy a vízügynél 

nem volt rá pénz, amivel kitakarítani, talán jövőbe fogják. A Marost is szerették volna idén 

kitakarítani, de a Natura 2000 miatt nem lehetett. 

Csata Andrea tanácsos hölgy a Dányba készülő székelykapuról kérdez. 

Az alpolgármester válaszol: nemsokára mennek zsindelyért. 25-én szállítható állapotban lesz. 



Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy múlt tanácsülésen szó esett a hagyományos 

hangszerek oktatásáról. Beszélt oktatókkal, leginkább működésre kellene támogatás. Jó 

lenne, egy hasonló rendszert bevezetni, mint a tűzoltóknál.  

A polgármester elmondja, hogy önkéntes szerződéssel rendelkező személyek kapják a 

támogatást, országszinten van ez a rendszer kidolgozva. Más téren nem tud hasonlóról, de 

nem zárkózik el a megoldás keresésétől.  

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy csipkedjük magunkat, mert úgy érzi fogy a 

türelem.  

Orbán Vilmos tanácsos úr Székely Álmos tanácsos úrtól kérdezi, hogy van-e egyesület? Ha 

van, akkor nem akarnak pályázni? 

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy pályázni egy-egy programra lehet, pl. most is 

tábor van. Esetleg lehetne egy program, hogy egy adott periódusban hetente tart órákat.  

Orbán Vilmos tanácsos úr Székely Álmos tanácsos úrtól kérdezi: Van-e akit támogatni, van-e 

utánpótlás? 

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy az egész kulturális élet olyan, hogy folyamatosan 

megújul, zéróból kell kezdeni, 5-8 év múlva. Valószínűleg lenne annyi gyermek, csak 

motiválni kellene a velük foglalkozó személyt. Olyan összegre van szüksége az egyesületnek, 

amivel szabadon rendelkezhet: pl. fogyóanyagra, felvételre, rendezvényre. 

Köllő Gábor tanácsos úr elmondja az országos földrajzverseny szerevezését, mint példa.  

Orbán Vilmos tanácsos úr kérdezi, hogy az működik-e, hogy elmennek támogatót keresni.  

Székely Álmos tanácsos úr: Épp ez, amit Levente válláról le kellene venni.  

Csata Andrea tanácsos hölgy mondja, hogy egy stabilitás kellene.  

Székely Álmos tanács úr elmondja, hogy Levente vállalná az oktatást és ehhez kellene egy 

anyagi stabilitás és egy manager aki még ezen kívül megy és keresi a szponzorokat. 

Javasolja, hogy keressünk egy lehetőséget, amivel a hivatal 3000-4000 lejjel támogatná a 

tevékenység működését. Régen volt olyan, hogy a tanácstagok adtak támogatást. 

A polgármester ismerteti a Dányból kapott meghívót.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy egy kupakgyűjtő akcióról beszél. Kérdezi, felveheti a 

kapcsolatot velük. 

Korpos Levente tanácsos úr más hasonló akciókról beszél.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi Király Szabolcstól, hogy mit tud a járdáról.  

Király Szabolcs tanácsos úr válaszol: Augusztus 15-ig lehet jelentkezni a licitre. 

Jelen van Csata Jenő a SPAC adminisztrátora, megköszöni, hogy jóváhagyták a támogatást.  

 

Az ülést bezárják.  

Lejegyezte: Király Boglárka 


