
Jegyzőkönyv 

Október 29. 

 

 

Az ülésen nincs jelen Molnár Eszter tanácsos hölgy.   

Az ülésvezető Székely Levente ismerteti a napirendi pontokat:  

 

1. Határozattervezet a Vízház felújítási munkálatai értékének aktualizálására. 

2. Határozattervezet a községi Önkéntes Polgárvédelmi Szolgálat újraszervezésére. 

3. Harmadik negyedév végi pénzügyi beszámoló. 

4. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására. 

5. Határozattervezet a Derítőállomás 2018-as működési költségeinek jóváhagyására. 

6. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy kerüljön fel napirendre a jegyzőkönyvek 

elfogadása.  

Az ülésvezető Székely Levente szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat a módosító 

javaslattal együtt. Mindenki egyetért.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy sikerült-e javítani a jegyzőkönyvet Csata Andrea 

tanácshölgy kérése alapján. 

Király Boglárka válaszol: „A polgármester válaszol: a községi utcákon a közlekedési 

szabályzatot tervezzük újraszervezni, amely a lakosság bevonásával fog történni.” Részt 

sikerült módosítani. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az utolsó két ülésen készült jegyzőkönyvet a 

módosításokkal együtt.  

Mindenki egyetért.  

 

 

1. Határozattervezet a Vízház felújítási munkálatai értékének aktualizálására. 

A polgármester elmondja, hogy 2016-ban fogtak neki a munkálatnak, a kivitelező időközben 

csődbe ment, az addig elkészült dolgokat átvették. Közben aktualizálni kellett az értékeket. 

Ismerteti a polgármester a határozattervezetet.  

Székely Levente tanácsos úr: Áfa-val együtt? 

Polgármester válaszol: Igen. 

Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Alapjaiban változott-e a terv?  

A polgármester válaszol: A villamossági rész kimaradt, azt pótolták.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, amivel mindenik jelenlevő tanácsos egyetért.  

Megszületik a 71 számú tanácshatározat.  

 

2. Határozattervezet a községi Önkéntes Polgárvédelmi Szolgálat újraszervezésére. 

A polgármester elmondja, hogy az IFA nem működőképes, ezért ezt ki kell venni, nem lehet 

bevetéskor használni. A jegyzőnő egyeztetett az érintettekkel ezzel kapcsolatosan.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a mindenik jelenlevő tanácsos egyetért.  

Megszületik a 72 számú tanácshatározat.  

 

3. Harmadik negyedév végi pénzügyi beszámoló. 



A polgármester elmondja, hogy a törvény szerint ezt nem kell külön tanácshatározattal 

elfogadni. Tételenként ismerteti a kiadásokat, bevételeket.  

Székely Levente tanácsos úr: Jó lett volna, ha folynak a beruházások nagyobb ütemben.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: A víz és csatornahálózatra csatlakozásnál csak 60-70%-ot 

költöttünk el. 

Csata Jenő adminisztrátor elmondja, hogy nincs mindenik munkálat kifizetve.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: A tisztasági programnál kevesebb lett elköltve, nem 

férne bele egy lomtalanítás? 

Megérkezik Molnár Eszter tanácsos hölgy. 

A polgármester válaszol: A lakosság által befizetett összeg is ide tartozik. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Mi a többlet a koncessziós díjakból? 

A polgármester válaszol: Hamarabb be lett fizetve a bányabér, minthogy tervezve volt és nem 

lehet többet tervezni, mint az előző évi megvalósítás.  

 

4. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására. 

Polgármester: 160 000 lejt osztott vissza a kormány áfából, plusz 10 000 lej a jármű és épület 

adónál, ez összesen 170 000 lej bevételt jelent. Személyzeti költségek ki lettek egészítve, 

hogy az év minden hónapjában legyen fizetés. Javasolja a vissza nem térintendő 

támogatásoknál az összegeket felszabadítani, tervez egy beszélgetést a civilszervezetek 

vezetőivel. A tanügynél nincs módosítás, az igazgatónő kéri, hogy egyik fejezeten belül 

legyen átcsoportosítás. Beruházásoknál javasol még tételt betenni a közvilágításnál és az 

óvodaépítésnél. A tisztasági programnál pedig még szükség van 25 000 lejre.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Mi magyarázza a személyzeti kiadásoknál a 

csökkentést?  

A polgármester elmondja, hogy év elején tervezve volt egy összeg, nehéz megsaccolni, hogy 

mennyi lesz ez évvégén. Most ez egy korrigáció.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az 54-esből a 74-es részbe javasol 20 000 lejt a víz és a 

csatornázási hálózatra való csatlakozásra, plusz még tegyenek hozzá 10 000 lejt.  

Polgármester válaszol: Akadálya nincsen az átrakásnak, csak nem látja honnan tegyék oda a 

10 000 lejt. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Hogy állunk a földek felmérésével? Ott nincs mozgás.  

A polgármester válaszol: A cég dolgozik, valószínűleg jövőre lesz elvégezve. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Úgy tudom a tájház munkálat befejeződött. 

A polgármester válaszol: Az idén történt a beruházás, benne kell legyen az idei 

költségvetésben. 

 

Székely Levente tanácsos úr szavazás alá bocsájtja Korpos Levente tanácsos úr javaslatát.  

Mindenki egyetért. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tanácshatározat-tervezetet mindenik jelenlevő tanácsos 

egyetért.  

Megszületik a 73. számú tanácshatározat.  

 

5. Határozattervezet a Derítőállomás 2018-as működési költségeinek jóváhagyására. 

A polgármester javasolja levenni napirendről ezt a határozattervezetet.  

Csata Andrea tanácsos hölgy a levétel szükségességéről kérdez. 

A polgármester válaszol: Egy korábbi határozat már szabályozza ezt az összeget.  
 

6. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 



a) A SPAC adminisztrátorának beszámolója a fogyasztók tartozásairól és egyes 

intézkedések meghozataláról annak érdekében, hogy az adósságokat behajtsák. 

Jelen van Csata Jenő a SPAC adminisztrátora, aki elmondja, hogy 61 személynek lett 

felszólítás kiküldve a tartozásokat illetően. Olyan személyekről van szó, akiknek nagy a 

tartozásuk, vagy 2016-tól tartoznak. 30 nap elteltével 32 személy élt ezzel a lehetőséggel, volt 

aki felosztást kért, volt aki rendezte a tartozását. 30 nap után, akik nem jelentek meg, 

kiküldtek egy értesítést, amelyben kiközölték, hogy ki fogják kötni a vizet. Ezután a 

hátralévők is bejöttek, felosztást kértek vagy fizettek egyből. 3 hónaptól, 3 évig osztották fel 

a tartozásokat, nagyságrendtől függően, minden hónap 25-ig kell jöjjenek törleszteni. Úgy 

gondolja, ezzel jó előrelépést tettek. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: 2016 előttről van lemaradás? 

Csata Andrea tanácsos hölgy gratulál az ügyintézőnek a munkájáért.  

Csata Jenő adminisztrátor elmondja, hogy a karbantartáshoz nagyon sok pénz kell. 

Rozsdásodnak a csapok, sok defekt van emiatt.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A saját aknákra gondolsz?  

Székely Levente tanácsos úr: Látta, hogy az alfalviak dolgoznak a Kisút vége fele. Mi nem 

tudtuk volna dolgozni ezen? Szándékoznak órát tenni oda? 

A polgármester válaszol: Az alfalvi hivatal működteti, kellene csináljanak egy 

közszolgáltatást. 

Székely Álmos tanácsos úr a Huszár utca beli dugulásról kérdez. 

Csata Jenő adminisztrátor válaszol: Egyelőre a Marospartig ki van takarítva, reméli ezzel 

megoldották a már régóta fennálló problémát. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Hogy látod a SPAC költségvetését?  

Az adminisztrátor válaszol: A SPAC költségvetését nagyon jól látom, a múlt hétig minden ki 

volt fizetve kivéve Lajos, de ő még nem rendezte a papírokat. Hozzáteszi nekifogtak a 

gyűjtőtó takarításának.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Lajosék dolgoznak a gyűjtőtónál? 

Az adminisztrátor válaszol: Nem velük dolgozunk ez esetben, le vannak terhelve. Elmondja, 

hogy megkapták az ANRSC-s engedélyt. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Sok bekötés van hátra? 

Az adminisztrátor válaszol: Ha az idő engedi, akkor azon a részen, ahol aszfaltozás lesz, 

novemberben meg lesz oldva, vannak még defektek. A kritériumrendszerben a 4. pontnál 

időpont-módosítást kér.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a kritériumrendszer 4. pontjának módosítását december 

31-re. Mindenki egyetért.  

b) A Hargita Megyei Prefektusi Intézmény 14168/13942/SL/04.09.2019 számú 

átiratának megbeszélése. 



A polgármester elmondja, hogy a 65/2019-es határozatával kapcsolatosan érkezett ez az 

átirat. Ismerteti az átiratot, miszerint megállapították, hogy törvényellenes a természetbeni 

koncesszió.  

A jegyzőnő elmondja, hogy telefonos egyeztetés alapján a prefektúra javasolja, hogy a 

természetbeni juttatást vegyük ki a koncessziós szerződésből.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Ez azt jelenti, hogy az egész összeget el kell kérni az 

INTERHOLZ-tól? 

A jegyzőnő tisztázza: Nem, a szerződés csak a jövőre érvényes nem a múltra, a 

számvevőszék külön jegyzőkönyvet készített a kőre vonatkozóan.  

A Helyi Tanács ígéri, hogy igyekszik megoldani ezt a problémát.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Erre az évre nem kell semmit változtatni. 

Polgármester javasolja válaszként, hogy a szakbizottság szakemberek bevonásával fogják a 

módosítás lehetőségeit vizsgálni. 

Csata Andrea tanácsos hölgy mondja: Csak nehogy ezzel kötelezzen bármire is. 

Polgármester: Ebben az esetben a prefketúra csak javasolhat, nem kötelezhet.  

 

c) A Hargita Megyei Számvevőszék 41/2o17/2/2o19.1o.15-ös számú Rendeletének 

ismertetése.  

A polgármester elmondja, hogy volt itt a számvevőszéktől ellenőrzés. Ismerteti a 

számvevőszék határozatát, 2020. május 29-ig kell az át nem adott követ átvenni.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Tulajdonképpen ezzel nem lesz elismertetve a törvényessége a 

szerződésnek? 

Polgármester elmondja, hogy folytatódott a per a beruházási listával kapcsolatosan, anulálták 

a 3/2019-es határozatból az ideiglenes beruházási listára vonatkozó részt. Kéri a Helyi 

Tanácsot tegyenek-e fellebbezést döntésre. 

7 mellette, 3 ellene, 3 tartózkodik.  A helyi tanács döntése alapján nem fellebbeznek.  

A polgármester Székely Álmos tanácsos úr kérésére hozta be Szakáli Magdolna kérését. 

Ismerteti a kérésre adott választ.  

A polgármester ismerteti Borsos Géza József kérést a Hivatal, a Helyi Tanács és a 

Tulajdonba Helyező Bizottság részére címezve.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Ha bárki bármit megvesz, első sorban nézze meg, hogy mit vesz 

meg.  

A polgármester ismerteti a Dányból kapott levelet, amelyben köszönetüket fejezik ki az 

augusztusban állított székelykapuért.  

A polgármester elmondja, hogy gratulált a magyarországi választásokon elért eredményekért 

az érintett testvértelepüléseknek.  

Székely Levente tanácsos úr az utcák tervezéséről, járdáról óvodaépítésről kérdez.  



A polgármester beszél a fekvőrendőrökről és a teherforgalom problematikájáról.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: A járdaépítésnél lenne lehetőség sáncbefödésre, legyen 

hely a biciklisek is tudjanak biztonságosan közlekedni 

Polgármester elmondja: Reméli, a járda megoldja ezt a problémát. A járda után a másik 

oldalon födjék be a sáncokat, támogathatná a Megyei Tanács. A Hargita Hegység Turisztikai 

Fejlesztési Egyesület javasolt már biciklis utat összekötve Újfalut, Csomafalvát, Alfalut és 

Szárhegyet.  

 

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka 

 

 


