
Tanácsülés 

Szeptember 21. 

 

Az ülésen nincs jelen: Székely István, Domokos Árpád. 

Az ülésvezető Csata Andrea tanácsos hölgy ismerteti a napirendi pontokat:  

1. Határozattervezet a Gospod Serv KFT alakuló okiratának és működési szabályzatának 

módosítására, 

2. Határozattervezet a költségvetés módosítására, 

3. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési listát is kell módosítani, amennyiben 

megvásárlásra kerülnek az eszközök az iskola részére, ezért javasolja ezt egy napirendi 

pontként.  

A javasolt módosítással együtt, az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. 

Mindenki egyetért.  

 

1. Határozattervezet a Gospod Serv KFT alakuló okiratának és működési szabályzatának 

módosítására, 

Polgármester elmondja, hogy itt volt a versenytársaság egy képviselője, vele egyeztetett a 

jegyzőnő a témában. Ismerteti a módosításokat.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Hol van a 943-as szám? 

Polgármester válaszol: Vízház.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: A 208-as lesz az új munkapont? 

Jegyzőnő válaszol: A 208-as a sediu, a 209-es a munkapont a kazánház, mást nem kell 

betenni, mert a villany az egész faluban van. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Arról volt szó, hogy több módosításra van szükség, ez csak az 

első?  

Polgármester: Az alap határozattervezet, amellyel odaadódik majd a cégnek a közszolgáltatás 

delegálás útján az határozattervezet formájában meg kell kapja egyszer a versenytanács 

részéről a jóváhagyást.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 40. számú tanácshatározat.  

 

2. Határozattervezet a költségvetés módosítására, 

Polgármester: Igénylésem alapján 800.000 lejt kaptunk ÁFA visszaosztásból működési és 

fejlesztési költségekre. Javaslat a 800.000 lej felhasználásra: 54-es kapitóluson van 15.000 lej 

betervezve, kazán beszerzése és beszerelése a rendelőhöz, tűzoltóautó vásárlása 75.000 lej, 

további összeggel fogja kiegészíteni a közbirtokosság így az idén meg tudjuk vásárolni, 

tanügy anyagi költségnél 7.500 lejt plexi falak vásárlásra a napközibe az ágyak közé a 

napközibe. Hibrid oktatásra további 370.000 lejt javasol. Ez födi a teljes igénylésre való 

összeget.  Emiatt módosul a közbeszerzési lista is. Mi fogjuk megvásárolni az iskola részére 

és átadni. Elméletileg Uniós Forrásokból vissza lehet igényelni. Sportnál anyagi rész 60.000 

lej jégpályapalánk megvásárlására, leszállításra és felszerelése. A fennmaradó 272.000 lej 

közvilágításból van besorolva, villamos vezeték kiépítése és a vezeték földbe helyezését 

jelenti, illetve trafó felszerelését az átemelő pompához, amely a szennyvízhálózaton fog 

működni a Loki turisztikai zóna bejáratánál.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A napközibe ezek milyen plexid falak? 

Polgármester válaszol: Nem tudom, az iskola adminisztrátora tudja.  



Székely Álmos tanácsos úr: Azért, mert nálunk polikarbonátból csinálták.   

Polgármester válaszol: Lehet polikarbonát, nem tudom milyen ő tárgyalta, azt mondta 

működik.  

Székely Álmos tanácsos úr: Jó csak lehet polikarbonátból olcsóbb. Ő vajon abból tervezi.   

Alpolgármester: Általában ezek a plexi falak polikarbonátból vannak. Mindenki azt veszi 

elválasztó falnak.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A villany pontosan honnan hova megy? 

Polgármester válaszol: Hova: az átemelő pompa ahol lesz. 

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Az hol lesz? 

Polgármester válaszol: A Loki turisztikai zóna bejáratánál, és a felső 20.000 Voltos vezetékről 

lesz lecsatlakoztatva.  

Korpos Levente tanácsos úr: Lesz lehetőség az érintett háznak a rácsatlakozásra? 

Polgármester válaszol: Valószínűsítem, hogy igen. Tovább az Electrica-nak is a döntése, de 

valószínűleg igen. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Nem hallottunk mostanig semmit a kazánról. 

Polgármester: Most jelezték.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 41. számú tanácshatározat.  

3. Határozattervezet a közbeszerzési lista módosítására 

Polgármester: Kiegészül a közbeszerzési lista az iskola számára hibrid/online oktatáshoz 

szükséges eszközök és táblagépek beszerzésére.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. 

Megszületik a 42. számú tanácshatározat.  

 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Majd kérjük, hogy tájékoztassanak róla.  

 

4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása 

 

Polgármester ismerteti a választás utáni dolgokkal kapcsolatos tudnivalókat.  

Polgármester ismerteti Borsos Géza kérését, a jegyzőnő jogi véleményezését.  

Korpos Levente tanácsos úr: Elolvasta a kérést a földes/erdős területet is említ, azzal hogy 

állunk? 

Polgármester: Válaszolva volt rá. Ismerteti az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Meg lehet nézni ezt az egész iratcsomót? 

Jegyzőnő válaszol: Mivel személyes adatokat tartalmaz, így kell legyen tőle meghatalmazás.  

Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Sikerült-e kérni a gyalogátjárókhoz a világítós eszközt? 

Polgármester: Még nem.  

Csata Andrea tanácsos hölgy: Tükröt a Temető utcához? 

Polgármester válaszol: Nem volt semmilyen igénylés lerakva a Megyei útügy felé. 

Csata Andrea tanácsos hölgy: Mikor lesz? 

Polgármester: Nem tudok választ adni erre most.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte Király Boglárka referens.  

 


