
Tanácsülés 

Május 28. 

 

Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád, Domokos Árpád. 

Az ülésvezető köszönti a jelenlevőket és ismerteti a napirendi pontokat. 

1. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására 

2. Határozattervezet a Csalóka óvoda felújítása és modernizálása című pályázatra 

elfogadott határozat módosításra 

3. Határozattervezet a tájház kialakításra vonatkozó pályázat technikai és gazdasági 

mutatóinak módosítására és az aktualizált értékek elfogadására 

4. Határozattervezet az épülő óvodára vonatkozó pályázat technikai és gazdasági 

mutatóinak módosítására és az aktualizált értékek elfogadására 

5. Határozattervezet a Szennyvízhálózat bővítése és modernizálása című pályázatra 

elfogadott határozat módosításra 

6. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester javasol még négy tanácshatározatot, tervezetet a naprendi pontokhoz.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy el kell-e most fogadni a jegyzőkönyveket.  

Polgármester válaszol: Igen. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a módosító javaslatokkal. Mindenki egyetért.  

1. Az áprilisi tanácsüléseken készült jegyzőkönyvek elfogadása 

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy neki volt hozzászólása. 

Az be is került.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az április tanácsülésen készült jegyzőkönyveket.  

Mindenki egyetért.  

2. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására 

A polgármester bemutatja a határozattervezetet cikkenként. Ismerteti a mellékletet, amely a 

tevékenységi területekhez tartozó összegeket tartalmazza.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Turizmus területen van egyesület? 

A polgármester válaszol: Az Erdészeti Vadászati Egyesület és a Fenyőalja Egyesület. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

34. számú tanácshatározat. 



3. Határozattervezet a Csalóka óvoda felújítása és modernizálása című pályázatra 

elfogadott határozat módosításra 

A polgármester elmondja, hogy a DALI elkészült és az lett leadva a pályázatra. Május 

15-én voltak Gyulafehérvárról ellenőrzésen, az ők észrevételei és 114-es sürgősségi 

kormányrendelet alapján szükséges a módosítás. Az említett kormányrendelet alapján 

lett újraszámolva az érték. Részletezi az összegeket. Helyszíni ellenőrzés és akta 

ellenőrzés történt. Összességében finanszírozható a pályázat, felkerült a listára, a 

továbblépéshez szükséges ez a tanácshatározat. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy ilyen nagyot nőtt az összeg? 

A polgármester válaszol: Nem csak a minimálbér az oka, hanem az építőanyagok 

árnövekedése is.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy a múlt tanácsülésen talán elmondta a 

polgármester, hogy más utat keres ennek a megvalósításának. 

A polgármester válaszol: Igen így volt, mert fél évig nem volt ott előrelépés. 

Csiki Csaba tanácsos úr: Kell-e ehhez költségvetés-módosítás?  

Polgármester válaszol, nem kell csak a szerződés aláírása után.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

35. számú tanácshatározat. 

4. Határozattervezet a tájház kialakításra vonatkozó pályázat technikai és gazdasági 

mutatóinak módosítására és az aktualizált értékek elfogadására 

A polgármester elmondja, hogy a 114-es sürgősségi kormányrendelet miatt van ez 

növekedés. Reméli falunapokkor program lesz a bútorvivés a tájházba. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

36. számú tanácshatározat. 

5. Határozattervezet az épülő óvodára vonatkozó pályázat technikai és gazdasági 

mutatóinak módosítására és az aktualizált értékek elfogadására 

A polgármester elmondja, hogy itt már a munkalátok el voltak kezdve a kormányrendelet 

érvénybe lépése előtt, így csak a hátralevő munkákra és építőanyagokra lehet ezt számítani. 

Ez részben be van foglalva a költségvetésbe.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

37. számú tanácshatározat. 

6. Határozattervezet a Szennyvízhálózat bővítése és modernizálása című pályázatra 

elfogadott határozat módosításra 



A polgármester elmondja, hogy a már az említett kormányrendelet és az elkészült 

kiviteli terv alapján lettek újraszámolva költségek. Nagymértékben itt a manopera 

változik. Tervfázisban van, az összeg még csökkenhet a közbeszerzésen. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy ez a projekt és a Csalóka nem terheli meg a 

költségvetést. Tud a Megyei Tanács segíteni? 

A polgármester válaszol: Még nem volt leosztás a Megyei Tanácsnál.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdez: Csak azon értékek vannak feltüntetve, amelyek 

változtak? 

A polgármester válaszol: Nem ez egy teljes deviz.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, végeredményben itt mennyit kellene fizetni. 

A polgármester válaszol. Most vagyunk abban a fázisban, hogy küldjük el a verifikált 

kiviteli tervet.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. 1 Tartózkodás Csata Andrea. 

Megszületik a 38. számú tanácshatározat. 

7. Határozattervezet a 18/2019-es tanácshatározat módosítására 

 

A polgármester elmondja, hogy ez a tanácshatározat a 40 lejen aluli tartozások 

eltörlésére vonatkozik. Ezt a részt kifogásolta a prefektúra lévén, hogy a polgármester 

rendelkezhet erről, ezért szükséges a módosítás. Így a Helyi Tanács szabja meg a 

plafont, a polgármester az apparátusával hajtja vége. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 39. számú tanácshatározat. 

8. Határozattervezet a 70/2018-as tanácshatározat módosítására 

Polgármester ismerteti a módosításokat cikkelyenként.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a  

40. számú tanácshatározat. 

9. Határozattervezet a hivatal személyzeti felépítésére vonatkozóan.  

A polgármester elmondja, hogy volt létrehozva tanácsadói tisztség, amelynek 

megszüntetését javasolják és volt külön határozat a fizetésének megállapítására. Az 

organigrammába javasolják a 34 otthoni beteggondozó bekerülését és a tanácsadói 

tisztség lekerülését.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy volt még egy jelentkező? 

Polgármester válaszol: Igen, volt.  



Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

41. számú tanácshatározat. 

10. Határozattervezet a közalkalmazottak fizetésére vonatkozóan 

A Polgármester bemutatja a határozattervezetet.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezet. Mindenki egyetért. Megszületik a 

42. számú tanácshatározat. 

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester ismerteti az 5. integrált kataszteri programban való részvételt. A szerződést 

megkötötték, tárgyalt egy céggel, akik vállalnák a munkálatot felmérést, területrendezést. 

Várhatólag július első felében kerül sor velük a szerződéskötésre. 

Megérkezik Benedek Árpád tanácsos úr. 

A polgármester elmondja, hogy ez maga után von egy költségvetés-módosítást.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi melyek a kiválasztott területek? 

A polgármester válaszol.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy hány parcelláról van szó? 

A polgármester válaszol 930 kb. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi melyik az a cég? 

A polgármester válaszol: az Eurotop KFT-vel van tárgyalás. 

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy az országos kataszteri hivatal felvállalta, hogy 

2023-ra egész országban meglesz ez a felmérés.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi milyen beruházás lesz, lehet tudni erről valamit? 

A polgármester válaszol: Tyúkfarmot terveznek oda, de oda először zonális rendezési tervet 

kell készíttessenek, amelyet a Helyi Tanács kell elfogadjon. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy kérdezi lesz-e gyermeknap. Egyeztet az alpolgármesterrel a 

játszótérnél való észrevételeiről.  Kérdezi, hogy átjárók a főút mentén ide tartoznak vagy a 

Megyei tanácshoz.  

A polgármester elmondja, hogy kaptak átiratot, amelyben jelezték, hogy hová terveznek 

fekvőrendőrt, átjárókat, forgalmi táblákat. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy lehet tudni valamit a járdáról? 

A polgármester válaszol: Két jelentkező volt, most elemzés alatt állnak az ajánlatok. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kéri, ahogy lehet kapjon jelzést idejében a testvérteleülésekre 

való meghívásokról.  



A polgármester válaszol, elmondja, hova valószínűsíthető meghívások a következő 

időszakban.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hova készül a székely kapu. 

Polgármester válaszol: Dányba és Tóthfaluba. 

Alpolgármester elmondja, hogy Dányba meglesz.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Az árvizekkel kapcsolatosan, meg lett nézve honnan jött a víz. 

Van-e arra lehetőség, hogy máshol vezessék el a vizet? 

A polgármester elmondja, hogy drónnal voltak kint terepen, a vízügy és a polgárvédelmi 

felelős is voltak kint, megállapították, hogy a Békény nem hibás. Továbbá ismerteti a 

helyzetét az ANIF-nak és a hozzájuk tartozó árkoknak.  

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja észrevételét az Enkékkel és az árkokkal kapcsolatosan. 

A nagymező vizének a zöme a faluba érkezik be. Azt látja jónak, hogy ezt fel kellene osztani.  

Az alpolgármester is megosztja észrevételét ezzel kapcsolatosan.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy az első sánctól jön le a víz. Be vannak telve a 

sáncok, ezért is jön elő a víz.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, ha a sáncot kiássák, akkor hidat ki kell tegyen? 

Az alpolgármester válaszol: Az is bele van számolva.  

Csata Andrea tanácsos hölgy, ha ki van véve a gyűrű mi visszatehetjük? 

A polgármester válaszol, ha az ANIF-hoz tartozik akkor nem lehet, ha a községhez, akkor 

lehet.  

Székely István tanácsos úr kérdezi, hogy ki szedte össze a szemetet a falu végén? 

Az alpolgármester válaszol: Ő szedette össze. 

Székely István tanácsos úr kérdezi, hogy az aszfaltozás mikor kezdődik? 

A polgármester válaszol: Már meg van kötve  a szerződés, amint az idő engedi nekifognak a 

munkálatoknak, június 15-re kell meglegyen. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy mikorra lesz kicserélve a műfű, a falunapra kész 

lesz-e. 

 A polgármester igennel válaszol. 

Korpos Levente tanácsos úr kéri, hogy a Déllő utca végére tegyenek egy szemetest, mert 

látott ott fiatalokat, akik eldobták a fagyis papírt. 

A polgármester elmondja, hogy ott van az üzlet az elé kellene ki legyen rakva kuka, fel kell 

szólítani őket.  

Korpos Levente tanácsos úr: A tornaterem tetőzete elég rossz. A sportbázisnál két cserép el 

van törve. 

A polgármester válaszol, hogy észrevételezte ő is, ki van adva az adminisztrátornak a feladat. 



Székely István kéri, hogy amennyiben lehet szigorúbban legyen ellenőrizve a pálya, miután 

lerakják az új füvet. 

Polgármester válaszol.  

 Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka 


