
Jegyzőkönyv 

November 2. 

 

Az ülésen nincs jelen: Domokos Árpád tanácsos úr.  

A gyűléselnök Csiki Csaba ismerteti a napirendi pontokat.  

 

1. A gyűléselnök megválasztása, 

2. Az alpolgármester megválasztása, 

3. Szakbizottságok megválasztása, 

4. Határozattervezet a Helyi Tanács működési szabályzatának jóváhagyására, 

5. Határozattervezet a tanácsosi tiszteletdíj megállapítására, 

6. Határozattervezet az újonnan felépített óvoda elnevezésére, 

7. Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének módosítására, 

8. Határozattervezet a harmadik negyedévi pénzügyi beszámoló jóváhagyására, 

9. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

10. Határozattervezet a felújítandó óvoda munkálatainak műszaki ellenőrével kötött szerződés 

jóváhagyására 

11.  Határozattervezet eszközök megpályázására uniós alapokból a Köllő Miklós Általános 

Iskola részére a digitális oktatás céljából,   

12. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. Mindenki egyetért a napirendi 

pontokkal.  

1. A gyűléselnök megválasztása, 

Polgármester: Az új közigazgatási törvény értelmében a gyűlésvezetőt a helyi tanács 

határozattal kell nevesítse. Csiki Csaba tanácsos urat javasolják jelen tanácsüléstől három 

hónapra. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 43. számú tanácshatározat. 

 

2. Az alpolgármester megválasztása, 

Jegyzőnő elmondja, hogy a polgármester úr, vagy a tanácsosok javasolhatnak. Ismerteti a 

szavazás menetét.  

Polgármester: Megköszöni a volt alpolgármester munkáját, eredményeit. A következő 

alpolgármesternek kíván jó munkát, jó eredményeket. Király Szabolcsot nevesíti, javasolja az 

alpolgármesteri tisztség betöltésére.  

Csiki Csaba tanácsos úr Király Szabolcs tanácsos úrtól: Vállalod a jelölést? 

Király Szabolcs tanácsos úr vállalja.  

A jegyzőnő kiosztja a szavazólapokat. A tanácsosok egyesével elvonulnak és leadják a 

szavazataikat.  

A szavazatok összesítése után a jegyzőnő ismerteti az eredményt: Király Szabolcs tanácsos úr 

11 szavazatot kapott, illetve 1 érvénytelen szavazat van.  

Király Szabolcs tanácsos úr megköszöni a bizalmat.  

 

Megszületik a 44. számú tanácshatározat. 

 

3. Szakbizottságok megválasztása, 



A polgármester ismerteti a módosító javaslatait a szakbizottságokra vonatkozóan. A 

feladatuk: az előterjesztett tanácshatározatok, anyagok vizsgálása, véleményezése, 

jóváhagyása, bevonhatnak külsős személyt, vagy személyeket a polgármesteri apparátusból.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a polgármester úr módosító javaslatát. 11 mellette, 1 

tartózkodás (Korpos Levente) 

1. Mezőgazdasági, területrendezési, urbanisztikai, környezetvédelmi, közszolgálatok, 

helyi közigazgatás, intézmények közti kapcsolatok szakbizottság tagjai: Domokos 

Árpád, Czirják Lehel, Csata Etele, Korpos Levente és Székely Álmos 

2. Pénzügyi, költségvetési, gazdasági, beruházási, köz- és magánjavak adminisztrálása, 

turizmus és kereskedelem szakbizottság, tagjai: Király Szabolcs, Csiki Csaba, Szőcs 

Csaba, Péter László és Székely Álmos 

3. Szociális, kulturális, oktatási, sport, család-, munka-, vallás-, egészségügyi, gyermek- 

és családvédelem, polgárvédelem, jogi és fegyelmi szakbizottság: Gergely József, 

Köllő Csaba, Benedek Árpád, Király Szabolcs, Nagy Erzsébet,  

A szakbizottságok elvonulnak és kiválasztják az elnököt és a titkárt.  

1. Mezőgazdasági: Czirják Lehel elnök, Domokos Árpád titkár 

2. Pénzügyi: Péter László elnök, Szőcs Csaba titkár 

3. Szociális: Király Szabolcs elnök, Nagy Erzsébet titkár.  

 

Megszületik a 44. számú tanácshatározat. 

 

4. Határozattervezet a Helyi Tanács működési szabályzatának jóváhagyására, 

Polgármester: Részben helyi specifikumok vannak bele véve. Néhány részre hívja fel a 

figyelmet. Elmondja, hogy vannak olyan határozatok, amelyekhez kétharmados többség 

szükséges. Minimum 8 tanácsos kell jelen legyen ahhoz, hogy döntéshozó tudjon lenni. A 

határozatokat felülbírálja a prefektúra.  

Korpos Levente tanácsos úr: Javasolja kivenni a 2-es cikkelyt. Maradjon az 1-es cikkely, mert 

ellentmondás van a két cikkely között, az egyikben 5 évet ír a másikban egyet. 

(videofelvételek megőrzésére vonatkozóan).  

Polgármester: Vagy elrendel az elnök egy 10 perces szünetet és pontosítjuk vagy a következő 

tanácsülésre behozzuk. Javaslat a polgármester részéről: előterjesztjük a következő 

tanácsülésre.  

A jegyzőnő ismerteti a decemberi jegyzőkönyvben leírtakat erre vonatkozóan.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a Korpos Levente tanácsos úr módosító javaslatát. 

Mindenki mellette.  

Korpos Levente tanácsos úr: Javasolja a következő megfogalmazást: „Lehet tartani úgy is”.  

„Si pe care se pot tine.” (online tanácsülésekre vonatkozóan).  

Székely Álmos tanácsos úr: A 44-es cikkelyben azt írja, hogy külön kell kérni a Helyi 

Tanácstól, megnézi a videofelvételt, a 38-as cikkelyben pedig azt, hogy a felvétel azt a célt 

szolgálja, hogy az alapján írják meg a jegyzőkönyveket. Ellentmondás van, egyrészt 

nyilvános a tanácsülés, másrészt a jegyzőkönyv a videofelvétel alapján készül el akkor mégis, 

ha valaki kéri, akkor minden tanácsos beleegyezése szükséges. Pedig szó volt arról, hogy 

esetenként kétharmados többség kell, itt mindenki bele kell egyezzen. Egy olyan dologról van 

szó, ami valójában le van írva, fent van a község weboldalán. Ilyen formán a 44-es cikkelyt 

értelmetlennek találom. Javaslom kivenni és akár feltenni a honlapra, vagy ha valaki kéri, 

akkor lehessen beleegyezés nélkül megnézni. 

Polgármester: Nekem az a véleményem, hogy nem mond egymásnak ellent. Javasolja, hogy 

maradjon így, kérés alapján nézhetik meg. Persze ezt lehet módosítani, ha úgy gondolják a 

következő tanácsülésen.  



Jegyzőnő: A határozatot kell módosítani vagy vissza kell vonni. Ezt itt meg lehet módosítani, 

de ettől még a másik határozat még mindig érvényben van.  

Polgármester: Azt a határozatot hozzuk be vitára?  

Székely Álmos tanácsos úr: Ezt javasolom.  

Korpos Levente tanácsos úr módosító javaslatát bocsátja szavazás alá az ülésvezető: mindenki 

egyetért.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 46. számú tanácshatározat.  

 

5.Határozattervezet a tanácsosi tiszteletdíj megállapítására, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet. A tiszteletdíj akkor jár, ha részt vesz legalább 

havi egy tanácsülésen és egy szakbizottsági ülésen az adott hónapban.  

Korpos Levente tanácsos úr: Változott valami, ha valaki nem vett részt az előző hónap 

valamelyik gyűlésén vagy szakbizottsági gyűlésén, akkor nem kapta meg a 100%-ot. Abba az 

arányba kapta meg az összeget ahányon részt vett. Most elég egyen részt venni?  

Jegyzőnő: A törvény így van módosítva, így szól, ahogy ide be van írva. Megkapja teljesen. 

Benedek Árpád tanácsos úr: Régebb úgy volt, hogyha nem volt mindeniken, akkor nem kapta 

a teljes összeget.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 47. számú tanácshatározat.  

 

6.Határozattervezet az újonnan felépített óvoda elnevezésére, 

Polgármester ismerteti a határozattervezetet. Az újonnan épített Óvodáról van szó, az a kérése 

az iskolának, hogy Bóbita nevet viselje.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 48. számú tanácshatározat.  

 

7. Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének módosítására, 

Polgármester ismerteti a határozattervezetet. Bemutatja a szerkezeti felépítést. Két módosítást 

javasolunk: az alpolgármester alárendeltségébe tartozó ügyosztályok kerüljenek át a 

polgármesterhez azért, hogy tudja átvenni a munkafolyamatokat. Átmenetileg kerül át ez 

csak. Az adóosztályon egy poszt van, amelyet javasolnak átalakítani tanácsadói posztra.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: 1-es cikkely a) pont poszt lesz megszüntetve vagy új lesz 

létrehozva vagy most hogy lesz? Magyarul másképpen van. 

Polgármester válaszol: Megszüntetünk egyet és újat hozunk létre. 

Székely Álmos tanácsos úr: Mi tudunk posztot megszüntetni? 

Polgármester válaszol: Igen. A Helyi Tanács dönt erről.  

Székely Álmos tanácsos úr: Milyen végzettség szükséges hozzá?  

Polgármester: Felsőfokú végezettség szükséges. A polgármesteri kabinethez szükséges. 

Székely Álmos tanácsos úr: Konkrétan mi az, ami szükségessé tette? Van konkrét személy, 

akire gondoltál?  

Polgármester válaszol: A vállalások és az a periódus, ami következik, szükségelteti ezt a 

posztot.  

Székely Álmos tanácsos úr: Gondoltál már konkrét személyre is? 

Polgármester válaszol: Igen.  

Székely Álmos tanácsos úr: Rákérdezhetek, hogy ki az. 

Polgármester: Nem fogok választ adni. 



 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 49. számú tanácshatározat.  

 

8. Határozattervezet a harmadik negyedévi pénzügyi beszámoló jóváhagyására, 

Polgármester: Ismerteti a költségvetésről a tudnivalókat, kapitólusokat, bevételeket. Ismerteti 

a negyedéves beszámolót bevételek, kiadások oldalon.  

Korpos Levente tanácsos úr: Számomra új információ, hogy a kataszteri felméréssel egy 

csíkszeredai cég dolgozik.  Hogy halad? Mit lehet tudni erről bővebben?  

Polgármester válaszol: Külsős cég van megbízva ezzel, az EUROTOP Kft, Faur Róberték. A 

tavaly szerződtük le, 920 parcelláról van szó, vagyis 13 szektor. A végén tulajdonlap és 

telekkönyvi bejegyzés fog történni. Amikor mindez megtörtént, akkor lesz meg a kifizetés. 

Korpos Levente tanácsos úr: Jégpálya, sportcsarnok, sportpálya. Tud-e idén előrelépés lenni? 

Polgármester válaszol: Sportcsarnok, sportpálya téren először területvásárlás kell történjen és 

utána tudunk előre lépni. Jégpályánál felmérés fog történni, idénre ez fog beleférni. 

Korpos Levente tanácsos úr: Az 1-es iskola felújításnak a terve? El tudjunk költeni? Van 

előrelépés? 

Polgármester válaszol: Igen. Folyamatban van.  

Korpos Levente tanácsos úr: A Lokon az elektromos hálózat kiépítése.  

Polgármester válaszol: Zonális tervet kell készítsünk ahhoz, hogy meglehessen valósítani. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik az 50. számú tanácshatározat.  

 

9. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

Polgármester: Jelenleg nincs újabb jövedelem, de szükség van a módosításra, 

átcsoportosításra utak fejezetnél karbantartási munkálatokra, hótalanításra.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik az 51. számú tanácshatározat.  

 

10. Határozattervezet a felújítandó óvoda munkálatainak műszaki ellenőrével kötött szerződés 

jóváhagyására 

A polgármester ismerteti a projektet. Direkt közbeszerzéssel lett megbízva az 

ATUPROFESSZING Kft, több munkálaton dolgoztunk velük.   

Péter László tanácsos úr: Az AVASI PRD Kft az egyedüli cég volt aki jelentkezett úgy-e? 

Polgármester válaszol: Igen, az egyedüli.  

Péter László tanácsos úr: Megnéztem és 0 alkalmazottal dolgozó cég. 

Polgármester válaszol: Tudjuk mi is. Megnéztük a licit alkalmával. Nem volt, amivel kizárni.  

Székely Álmos tanácsos úr: A munkafelügyelő mikor fog munkába állni? 

A polgármester válaszol: Minden héten legalább kétszer jár.  

A polgármester és Székely Álmos tanácsos úr beszélgetést folytatnak a munkálatokról.  A 

polgármester tovább részletezi a tervet és a munkálatokat.  

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy: Ez a szakfelügyelő kinek tartozik tájékoztatóval, 

elszámolással? 

Polgármester válaszol: A polgármesternek, megrendelőnek. Ő a megrendelőnek a képviselője.   

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik az 52. számú tanácshatározat.  

 

 



11.  Határozattervezet eszközök megpályázására uniós alapokból a Köllő Miklós Általános 

Iskola részére a digitális oktatás céljából,   

 

A polgármester ismerteti a pályázatot: 305 db tablet 2 éves internetelőfizetéssel, laptopok 

tanítók és tanárok részére, kabinetekhez eszközök beszerzése a hibrid oktatáshoz. Ismerteti az 

iskola kérését. 2% az önrész, plusz van nem elszámolható költség. Pályázatíró céget bíztunk 

meg. Ismerteti a pályázat mentét.    

Czirják Lehel tanácsos úr: Akkor is kell fizetni a pályázatíró cégnek, ha nem nyer? 

Polgármester válaszol: Sikerdíj nincs benne, csak az összeállítás és leadás. 

Korpos Levente tanácsos úr: Ki a pályázatíró cég? 

Polgármester válaszol: Csák Laciék. 

Korpos Levente tanácsos úr: Hogy lett a 400 valamennyi tabletből 305.  

Polgármester válaszol: Ismerteti az iskolától kapott kérések helyzetét.  

Korpos Levente tanácsos úr az óvodások helyzetéről beszél.  

Polgármester válaszol: Ebben a kiírásban óvodásoknak nem lehet pályázni csak 0-8 osztályos 

tanulóknak. 

Székely Álmos tanácsos úr: A legutolsó tanácsülésen arról volt szó, hogy megvesszük majd 

utófinanszírozással számoljuk el a pénz.  

Polgármester válaszol: A folyamat el volt indítva. A tabeleteket kiírtuk licitre, 3 ajánlattevő 

volt, de egyik sem hozott megfelelő ajánlatot. Ismerteti kiírást, a licitet.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 53. számú tanácshatározat.  

 

12. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester az iskola kérését ismerteti, amelyben kérik, hogy a helyi tanács delegáljon 

valakit a vezetőtanácsból.  

Köllő Csaba tanácsos úr vállalja. 

Korpos Levente tanácsos úr kéri, hogy olyan személy vállalja el, aki el is tud jönni a gyűlésbe.  

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy vállalja.  

Polgármester ismerteti a járványügyi helyzetet a településre vonatkozóan.  

Czirják Lehel tanácsos úr: Ha zöld lesz akkor enyhülnek a követelmények? 

Polgármester: Például a bárok nyitvatartási programja. 

Polgármester elmondja, hogy cserélik a cserepet a tornateremről, garanciában.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy egyeztetett valamikor az alpolgármesterrel, aki  

azt mondta, nincs meg az eredeti számla ezért nem tudják kicserélni garanciában. 

Polgármester válaszol: Nem került meg, mert nincs is nálunk. Az országos befektetési 

társaság rendelte meg egy cégtől. A kivitelező a Sazy-tól vásárolta meg a cserepet, így ezen az 

úton sikerült elindítani és sikeresen eljárni. 

 

Czirják Lehel tanácsos úr ismerteti az idősektől kapott információt a Harmopános 

mozgóárusításra vonatkozóan. 

Polgármester ismerteti a helyzetet. Következő ülésre be lesz hozva a mozgóárusítás.  

 

Korpos Levente tanácsos úr: Bányába levő követ a cég nem vitte el? 

Polgármester válaszol: Ott van, nem vitte el. 10.000 lett eladva, 8-at felhasználtunk. 3-at vitt 

el. 



 

Korpos Levente tanácsos úr: A Temető utcához kellene tükör.  

Polgármester: Volt jelezve az Útügynek, valószínűleg oda fogunk jutni, hogy mi vesszük 

meg.  

Gergely József tanácsos úr: Akkor az Alszeg sarkához is lehetne egyet.  

Korpos Levente tanácsos úr: A ma elküldött e-mailról beszélt a szeméttel kapcsolatosan.  

Polgármester: Össze lesz takarítva.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Az erdei szemét elszállítását meg kellene szervezni.  

Korpos Levente tanácsos úr: Szóltak a tömbházból, hogy roma gyerekek a kocsikat 

nézegették melyik van nyitva és voltak a Temetőnél is.  

Polgármester: A rendőrségnek kell jelezni, az ő hatáskörük ez. De lehet nekünk is szólni, 

hogy tudjunk hamar lépni. 

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja véleményét a lovas találkozóval kapcsolatosan, amely 

összefügghet a fent említett esettel. 

Korpos Levente tanácsos úr: Mi a tanács adtunk erre engedély? 

Polgármester válaszol: Nem adtunk ki, nem is kell engedélyt adjunk ki.  

Székely Álmos tanácsos úr: Csata Andrea többször jelezte a pillogó átjáró táblákat.  

Polgármester válaszol: Feljegyeztem, de nem foglalkoztam vele. Majd az új alpolgármester 

besegít.  

 

Az ülést bezárják. 

 

Lejegyezte, Király Boglárka referens.  


