
Jegyzőkönyv 

December 2.  

 

Az ülésen nincsenek jelen: Domokos Árpád és Székely István tanácsos urak. 

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:  

 

1.Határozattervezet a Csalóka Óvoda műszaki tervének jóváhagyására. 

2.Határozattervezet az Utak modernizálásra elkészített műszaki terv jóváhagyására. 

3.Határozattervezet a 2019-es évi közbeszerzési lista módosítására. 

4.Határozattervezet az Óvoda és kazánház építési projekt aktualizált gazdasági és műszaki 

mutatóinak jóváhagyására. 

5.Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására. 

6.A Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának beszámolója 

7.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

A polgármester javasolja, hogy kerüljön fel napirendre az októberi és novemberi 

jegyzőkönyvek elfogadása.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, hogy a Víz és csatornázási közszolgálat 

adminisztrátorának beszámolóját hozzák előre.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat a módosításokkal együtt. Mindenki 

egyetért.  

 

1. Az októberi és novemberi jegyzőkönyvek elfogadása 

Korpos Levente tanácsos úr: Nem emlékszem melyik jegyzőkönyvben volt benne, a 

prefektúrával való perről kellett szavazni, ott az alpolgármester nem szavazott. Kéri 

korrigálni.   

Korpos Levente tanácsos úr: A múlt tanácsülésen 200 000 lejt fogadtak el a költségvetés 

módosításnál, amelyet a Megyei Tanácstól kaptunk. A múlt heti kihelyezett ülésen pedig   

150 000 lejt szavaztak meg. Akkor ez most, hogy is van?  

A polgármester válaszol: A múlt alkalommal elfogadtuk a 200 000 lejt, a kihelyezett 

tanácsülésen pedig jóváhagytak további 150 000 lejt, aminek a befoglalása ma kerül 

napirendre.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a jegyzőkönyveket a módosítással együtt. Mindenki 

egyetért.  

2. A Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának beszámolója 

Jelen van Csata Jenő adminisztrátor, aki elmondja, hogy pénteken elküldött minden anyagot 

erre vonatkozóan román nyelven. Továbbá ismereti magyarul a beszámolóját. A gyűjtőtóról 

beszél, vízszűrő aknák feljavításáról. 2020-2023-as fejlesztése: vízveszteség feltárása és 

megszüntetése. Jövő év végéig minden egyes gazdaság legyen csatlakoztatva, beérkező 

panaszok megoldása a probléma nagyságrendjétől függően, ez most is így működik, a 

meglévő adósságok megszüntetése. 2022-re egy fenntartható díjszabás létrehozása. Digitális 

olvasórendszer kialakítása, amely a havonta levő számlázást segítené. 



Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Mikorra látod ennek a megvalósítását? 

Az adminisztrátor válaszol: 2023-ra, óránként 56 euro a modul, plusz az olvasó. Reméli a 

hivatallal közösen sikerül megvalósítani.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Beszéltél a fogyasztók elégedettségéről/ elégedetlenségéről. 

Hogy gondoltad az emelést? Lépcsősen vagy egyből? Mert ha egyből történik, akkor az 

elégedettségéből rögvest elégedetlenség lesz. 

Az adminisztrátor válaszol: Egyből gondoltam az emelést.  

Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: A vízóra használatánál, nem lehet bevezetni azt a 

rendszert, amit az Electrica? 

Az adminisztrátor válaszol: Most így működik, évente kétszer van az olvasás. Csak két 

havonta számláznak.  

Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Nem lehetne havonta számlázni és leolvasni? Ez nem azt 

jelenti, hogy hónaponként leolvasni. Történt olyan, hogy mínuszos számlát kell fizetni? 

Az adminisztrátor válaszol: Igen, volt ilyen. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Nem lehet, hogy bejelentik a lakosok a vízóra állását, 

akár egy online felületen, mert tudja, hogy megterhelő a vízóra állások olvasása?  

Csata Andrea tanácsos hölgy javasolja, hogy ha ilyen megterheltek a munkások, akkor 

kellene még egy embert felvenni. 

Az adminisztrátor válaszol: Ha még felveszünk egy embert, akkor növekszik a költségvetés.  

Király Szabolcs tanácsos úr:  Most két hónapra számláznak, ha egy hónapra számláznak, 

akkor megduplázódik a munka. Pl. e-mailben le lehetne jelenti, képet csatolni a vízóra 

állásról és adni valamennyi kedvezményt.  

Csata Andrea tanácsos hölgy mondja: Számlázás nélkül pl. Csíkban lehet előre fizetni a 

gázszolgáltatást.  

Az adminisztrátor válaszol: Ehhez kell számla, nem lehet enélkül fizetni, ha havonta fizetnek, 

akkor nem áll fenn az adósságok halmozódása.  

Alpolgármester mondja: A havi számlázással ért egyet, mert így könnyebben kiszűrhető a 

veszteség. 

Székely Álmos tanácsos úr: Ha most a plombáláshoz hozzá lehet nyúlni, akkor annak idején 

minket átvertek?  

Székely Levente tanácsos úr: Mikor kint voltunk, akkor azt mondtad meg van repedve? 

Az adminisztrátor válaszol: Ideiglenesen meg van szüntetve, nincs túlfolyás. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A szennyvízkivezetés idénről elmarad?  

Az adminisztrátor válaszol: Több, mint valószínű, attól függ az időjárás, hogy engedi.  

Székely Álmos tanácsos úr: 1617 gazdaság van, 153-ban nincs víz, nem jön ki a számítás 

akkor.  



Az adminisztrátor válaszol: A peres házszámok miatt van a különbség.  

Alpolgármester: A lopások nagyrészt megszüntetődtek. A hibák ki lettek javítva. Ezt 

figyelembe véve mennyi a napi fogyasztás? 

Az adminisztrátor elmondja, hogy 107 020 m3 van kiszámlázva, márciustól novemberig. 

Jövőben 24%-os veszteséggel számolhatunk, ami ország szinten nagyon jó. Egy defekt van.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a beszámolót. Mindenki egyetért.  

3. Határozattervezet a Csalóka Óvoda műszaki tervének jóváhagyására. 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet, elmondja, hogy a DALI-hoz képest nincs 

változtatás.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 75 számú tanácshatározat.  

 

4. Határozattervezet az Utak modernizálásra elkészített műszaki terv jóváhagyására. 

 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet, elmondja, hogy itt sem történt változás a 

DALI-hoz képest. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 76. számú tanácshatározat.  

 

5.Határozattervezet a 2019-es évi közbeszerzési lista módosítására. 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet és a módosítás szükségességét.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 77. számú tanácshatározat.  

 

6.Határozattervezet az Óvoda és kazánház építési projekt aktualizált gazdasági és műszaki 

mutatóinak jóváhagyására. 

A polgármester elmondja, hogy a közbeszerzés során, kb. 5%-ot csökkent az értéke. A PNDL 

írja  elő, hogy a Helyi Tanács jóvá kell ezt hagyja. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Végül a változásokról nem tudunk?  

A polgármester válaszol: Ez a költségekhez tartozik nem a kiviteli tervhez. A kiviteli tervet 

elfogadta a Helyi Tanács. A tervező megadta a referatot erre vonatkozóan, miszerint a 

műszaki tervhez képest nincs módosítás.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy úgy tudja az egyik óvodai teremnek nincs 

raktárja, pedig határozottan emlékszik rá, hogy a tervben benne volt.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mikor itt volt a tervező elmondták az észrevételeket és 

kértek módosításokat. Elmondja, hogy ide a végső terv nem került vissza.  

Molnár Eszter távozik az ülésről.  

A polgármester elmondja, a 72/2017-es számú határozattal lett elfogadva. Struktúrában, 

külalakban nem változott az Óvoda.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet 9 mellette 1 tartózkodás (Korpos 

Levente). 



Megszületik a 78. számú tanácshatározat.  
 

7.Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására. 

A polgármester elmondja, hogy a 150 000 lej miatt van erre szükség amelyet a Megyei 

Tanács a kihelyezett ülésén hagyott jóvá. A fűtésköltségekre kell tervezni még, 2000 lej az 

árvaházi hozzájárulás, valamint a Caritasnak kell még fizetni. A PNDL-hez javasol 2000 lejt, 

a lemaradt részeken fejleszteni a közvilágítást, 20 000 lej a víz- és csatornázási 

csatlakozásnál. Az utakhoz van javasolva a 150 000 lej, így fel tudunk szabadítani az erre 

szánt önrészt. Sport anyagi részre javasol átcsoportosítást, a cserepek cseréjére a 

tornateremnél. Ez összesen 20-21 ezer lej lesz.  

Székely Levente tanácsos úr mondja: Az Enkének a pucolása be lett tervezve múlt 

alkalommal.  

Polgármester tisztázza: Azt át lehet kérni jövő évre, most tél beálltával nem akarja feltúratni a 

központot.  

Benedek Árpád  köszönetét fejezi ki az eredi út a javításáért. 

Csata Andrea: Ezt a 136 000 lejt el kell költeni most?  

Polgármester válaszol: Nem kell elkölteni, de vigyázunk rá, mert nagy az önrész az utcák 

aszfaltozásánál.  

Székely Álmos tanácsos úr: Nincs az garanciában? 

A polgármester válaszol: Megtaláltuk rá a jogi megoldást, karbantartási munkálatokat 

végeztünk.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet a módosításokkal együtt. Mindenki 

egyetért. Megszületik a 79 számú tanácshatározat.  

 

8.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester ismerteti Ráckeve polgármesterétől kapott levelet, valamint az erre adott közös 

választ.  

Orbán Vilmos tanácsos úr: Szerintem ezután is meg kell hívni őket, ugyanúgy, mint eddig.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Ezt nem venné komolyan, kezdő túlfűtöttségnek találja.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Helyben változott a vélemény?  

Polgármester válaszol: A dányi polgármesterasszony nem igazán tudott beszélni vele.  

Székely Levente tanácsos úr: A disznóvágás időpontja megvan? 

Polgármester válaszol: Január 30- február 2. 

Polgármester elmondja, hogy a következő tanácsülés időpontja december 19. csütörtök.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: A tapasztalatai alapján javasolja, hogy reggel legyen hosszabb 

a közvilágítás, amennyiben van rá lehetőség. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: A hulladékgazdálkodásnál van többletbevétel, nem lehet egy 

lomtalanítást betenni, csak az üveggyűjtés marad?  

Polgármester válaszol: A kiadás részt is meg kell nézni ebben az esetben. Az egyik tételt erre 

a részre igényelte a kormánytól. Amennyiben igen, egyeztet a céggel, hátha belefér egy 

lomtalanítás. 



Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja, hogy kérdőre lett vonva, miért nem voltak meghívva 

az egyeztetésre a civil szervezetekkel. 

A polgármester válaszol: Már szólt, hogy tervez egy ilyen beszélgetést. A végrehajtó szervvel 

tervezte ezt. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Fontosnak tartja, hogy ott legyenek ilyenkor a szakbizottság 

tagjai. Segíteni szeretne ebben a folyamatban, szívesen veszi, ha kap ilyen vagy más hasonló 

esetekben meghívást.  

A polgármester válaszol: Nem a döntéshozó szerv volt meghívva ide, hanem a végrehajtó 

szerv.  

Székely Levente tanácsos úr: Hokipálya, jég?  

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy november 18-án lejárt az elnökségi mandátuma, 

akar összehívni gyűlést, mert tovább nem vállalja ezt a tisztséget.  

Az alpolgármester elmondja, hogy elkezdődtek a takarítási munkálatok.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Múlt tanácsülésen volt szó a korisuliról, döntöttünk 

arról? 

Polgármester válaszol: A költségvetés-módosításnál van átcsoportosítás arra a részre.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Örömmel látta, hogy program van a tájházban.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka 

 

 

 


