
Tanácsülés 

Szeptember 23. 

 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van. 

Az ülésvezető Székely István ismerteti a napirendi pontokat:  

1.    Határozattervezet egyes intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják a 

közinformációkhoz való szabad hozzáférést.  

2.    Határozattervezet egyes szerződéses munkakörök átminősítéséről közhivatalnoki állásra. 

3.    Határozattervezet a községi Önkéntes Polgárvédelmi Szolgálat újraszervezésére.  

4.    Határozattervezet a 21/2019-es és 22/2019-es határozatok visszavonására.  

5.    Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására.  

6.    Kérések és aktuális problémák megvitatása. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.  

Jelen van Mihók Szidónia jogtanácsos hölgy, aki elmondja, hogy sikerült a felvétele az 

ügyvédi kamarába, így már csak ebben a hónapban dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, 

köszönetét fejezi ki.  

A tanácsos hölgyek és urak gratulálnak neki.  

 

1. Határozattervezet egyes intézkedések meghozatalára, amelyek biztosítják a 

közinformációkhoz való szabad hozzáférést.  

A polgármester elmondja, hogy erre vonatkozóan volt már egy tanácshatározat. Ezt a 

tervezetet ki kell egészíteni azzal a cikkellyel, miszerint az előző ennek elfogadásával 

érvényét veszti. Indokolja a határozattervezet napirendre való kerülését. Ismerteti a 

szabályzatot, mellékleteket. A 13-as cikkely C pontjánál javasol módosítást az 

ügyfélfogadásra vonatkozóan.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy erre szükség van, nem elég maga a törvényt? 

A polgármester válaszol: Igen van rá szükség. 

Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Minden intézménynél testreszabott kell legyen? 

A polgármester válaszol: Igen.  

 

Az ülésvezető a javasolt módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja. Mindenik egyetért. 

Megszületik a 66. számú tanácshatározat.  

 



2. Határozattervezet egyes szerződéses munkakörök átminősítéséről közhivatalnoki 

állásra. 

A polgármester elmondja, hogy az 55/2019-es sürgősségi kormányrendelet értelmében van 

erre lehetőség. Munkaszerződéses munkaköröket javasol átminősíteni közhivatalnoki poszttá, 

az auditét és a szociális referensét. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Lehetővé teszi vagy kötelezővé teszi? 

Jegyzőnő válaszol: Lehetőség van erre 2020 januárjáig.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Ez az auditnak jó, hogy debutant lesz?  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenik egyetért. 

Megszületik a 67. számú tanácshatározat.  

 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Más nem lett volna? 

A polgármester válaszol: Átnéztük, más nem lett volna.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy ez jobb a Hivatalnak? 

A polgármester válaszol: Igen jobb és a kollegáknak is.  

 

3. Határozattervezet a községi Önkéntes Polgárvédelmi Szolgálat újraszervezésére  

A polgármester elmondja, hogy volt ellenőrzés és annak keretében javasolták, mert két 

tűzoltóautó van, arra két sofőrt és tűzoltó parancsnokot kellene alkalmazni. Részletezi az 

újjászervezést.  

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy akkor egy újabb versenyvizsgát kell kiírni? 

A polgármester válaszol: Már megvolt a versenyvizsga.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenik egyetért.  

Megszületik a 68. számú tanácshatározat.  

 

4. Határozattervezet a 21/2019-es és 22/2019-es határozatok visszavonására.  

A polgármester elmondja, hogy a 21-es határozat a turisztikai ügyosztályon szereplő állás 

átalakítására vonatkozik, a 22-es pedig a fizetés megállapítására. Az volt a probléma vele, 

hogy temporar vacant-ként jelent meg az átalakítás. Időközben megszületett az a két 

határozat, amely megszüntette ezt a munkakört és vissza lett alakítva, leközölték a 

Prefektúrának, de bíróságon megtámadták ezt. Azért, hogy ne per útján legyen 

érvénytelenítve javasolja, hogy a tanács fogadja el ezt a határozattervezetet. 



Csata Andrea tanácsos hölgy: Akkor a visszaalakításról is kell határozat? 

A polgármester válaszol: Nem szükséges.  

Csata Andrea tanácsos hölgynek az a kérésre, hogy ennek a pernek a folyamatáról a 

polgármester adjon tájékoztatást.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenik egyetért.  

Megszületik a 69. számú tanácshatározat.  

 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Vajon vannak-e még ilyen határozataink? 

A polgármester válaszol: Egy biztosan van, a különféléknél tárgyaljuk, már írt erről a 

levelező listán.  

 

5. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására.  

A polgármester elmondja, hogy a de minimis támogatás miatt szükséges a módosítás. Még 

kaptunk 35 ezer lejt az Áfa visszaosztásnál valamint a járműadónál van túlteljesítés. 

Beruházásoknál javasol módosítást, javasol átcsoportosítást a mezei utakra vonatkozóan, 

amíg az idő és lehetőség engedi. Októberben lesz még költségvetés-módosítás.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Látta, hogy a Megyei Tanács osztott le összegeket útjavításra. 

A polgármester elmondja, hogy év elején már megtörténtek Gyergyóban ezek a leosztások.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ha nem fogy el, akkor lehet-e igényelni? 

A polgármester válaszol: Már igényeltük.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Területrendezés és parcellázás, azzal hogy állunk? 

A polgármester válaszol: Valószínűleg idén nem lesz az felhasználva, azt csak akkor lehet 

kifizetni, ha elvégezték a munkálatot.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy a kamerarendszerről kérdez. 

A polgármester válaszol: a felkeresett céggel abban maradtak, hogy ősszel visszatérnek erre.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenik egyetért.  

Megszületik a 70. számú tanácshatározat.  

 

6.    Kérések és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester ismerteti a Köllő Miklós Iskola kérését miszerint az iskola vezetőtanácsába 

egy tanácsost kell delegálni. A polgármester kérdezi, hogy akik eddig voltak vállalják-e.  



Székely Levente és Köllő Gábor vállalják, amennyiben két személyre van szükség. 

A polgármester ismertet egy peres ügyet a 10/2019 számú tanácshatározattal kapcsolatosan, a 

2 cikkely miatt. Kérik ennek a törlését. A polgármester nem javasolja visszavonásra, mert 

amúgy is volt már az elmúlt években hasonló. Viszont a helyi tanács dönt arról, hogy vissza 

akarják-e vonni. 

Benedek Árpád tanácsos úr kifejti véleményét ezzel kapcsolatosan, a két intézmény jól 

kellene együttműködjön.  

Székely Álmos tanácsos úr ezt is nehezményezi, hogy csak most tudják meg. 

Korpos Levente tanácsos úr gyanítja, hogy jövőben nem lesz ilyen ideiglenes lista. 

A polgármester válaszol. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Nem lesz emiatt fekete pont a Prefekturánál? 

A polgármester válaszol.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kéri, hogy legyen ismertetve ilyen esetben, a helyzet idejében.  

Köllő Gábor tanácsos úr kifejti véleményét ezzel kapcsolatosan. 

A polgármester ismerteti a Wifi4Eu pályázatot, miszerint 18 hónap van ingyenes wifi pontok 

kialakítására.  

A polgármester elmondja, hogy október 12-én lesz a Gazdanap. 

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Helyszín? 

A polgármester válaszol: Rendezvénycsűr és környéke. 

A polgármester elmondja, hogy volt számvevőszékes ellenőrzés. Ma volt a kőlicit, de nem 

jelentkezett senki.  

A polgármester elmondja, elvi szavazást kért arról, hogy a Fülöp útját átminősítsék, mert így 

tudnának pályázni felújításra. 

Mindenki egyetért. 

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy ennek, ugye nem lesz az a hátránya, hogy ezzel 

foglalkozunk, és a másikat hanyagoljuk.  

A polgármester tájékoztatja a Helyi Tanácsot, hogy szeptember 27-től október 7-ig 

szabadságon lesz, az alpolgármester helyettesíti. 

Az alpolgármester beszámol a Dányi székelykapu-avatóról. Elmondja, hogy volt 

Csíkszeredában, egy másik székely kaput fognak felújítani a településen.  

Benedek Árpád tanácsos úr az utcák aszfaltozásáról kérdez. 

A polgármester válaszol: Lezárták a licitet, ha nincs fellebbezés akkor a héten már lehetne 

szerződést kötni.  

Domokos Árpád tanácsos úr elmondja, hogy nincs víz az állatoknak a Vészfői, Fülöpúti 

patakban, valaki szabályozza.  



Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Hogy haladtak a mezei utakkal? 

A polgármester válaszol: Kerektó, Déllő, Szentmiklósi, Kisút, Hosszúvészi és Szederpataki 

kijáratokon voltak munkálatok. Folytatódni fognak a munkálatok. 

Székely Levente tanácsos úr kérdez a vízház felújításáról. 

A polgármester válaszol: Reméli jövőben sikerül megvalósítani, nehéz kivitelezőt találni. 

Székely Levente tanácsos úr kérdez az óvodaépítéséről. 

A polgármester válaszol, szerdán lesz egy tárgyalás.  

Székely István tanácsos úr kérdezi: Mikor jár le a határidő? 

A polgármester válaszol: Szeptember 17.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Nem volt meg a tető amikor az esős időszak volt. 

Polgármester válaszol: Nem volt akkor még szigetelve. 

Székely Levente tanácsos úr a polgármesteri hivatal felújításáról kérdez. 

A polgármester válaszol: Tenderfüzet nemrég készült el. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy a járdáról kérdez. 

A polgármester elmondja, hogy a licitek során nem találtak rá kivitelezőt, így a törvény 

megengedi, hogy direkt megkeressenek kivitelezőket.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy kérdezi, hogy kié a rendelő előtti rész. 

A polgármester válaszol: A Begék tulajdona. 

Molnár Eszter tanácsos hölgy a parkolás problémáját részletezi. 

Székely Álmos tanácsos úr Szakáli Magdolna kéréséről kérdez, amely a Helyi Tanácsnak is 

volt címezve. 

A polgármester elmondja, hogy ki van adva kollegáknak, utánanéz, hol áll az ügy. 

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy volt olyan kérése miszerint egyeztessenek más 

hulladékelszállító cégekkel. Ő egyet talált.  

Az alpolgármester a Let’s do it Romania programról beszél.  

Molnár Eszter tanácsos hölgy távozik az ülésről.  

Köllő Gábor tanácsos úr a Dányba tett látogatásról beszél.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Lesz lomtalanítás? 

Az alpolgármester válaszol: Lesz és üveggyűjtés is.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Sikerült a szembe levő telek tulajdonosával egyeztetni 

a borvízkúttal kapcsolatosan. 

A polgármester válaszol: Nem kérdezte. 



Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, lesz-e útjavítás a Kicsilok fele vezető úton.  

Székely Álmos tanácsos úr a fekvőrendőrről kérdez. 

A polgármester válaszol: a községi utcákon a közlekedési szabályzatot tervezzük újra 

szervezni, amely a lakosság bevonásával fog történni.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Lesz-e tanácsülés a Gazdanap előtt? 

A polgármester: Nem tervezünk.  

Korpos Levente tanácsos úr kukákat javasol kitenni a faluvégekre. 

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy Aranyászra is kiviszik a szemetet.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja: Közeleg halottak napja, javasolja, hogy akkorra 

készüljünk fel, függetlenül attól, hogy kivel kell tárgyalni.  

Székely Álmos tanácsos úr kéri, hogy legyen előrelépés az ügyben.  

Székely Álmos tanácsos úr elmondja, kérte, hogy legyen hirdetés a mezei utak megóvására. 

A polgármester válaszol: Az újságban lesz megjelentetve.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte: Király Boglárka 

 


