
Jegyzőkönyv 

Április 15. 

Az ülésen technikai okok miatt az elnök nem tud időben megjelenni, ezért a 11. napirendi 

pont előre kerül.  

1. Határozattervezet a következő három hónap gyűléselnökének megválasztására, 

Az ülésvezetői feladat betöltésére Gergely József soron következő tanácsos urat javasolják. 

Valamint a 2-es cikkelyben javasolják nevesíteni helyettesként Király Szabolcs 

alpolgármestert.  

Mindenki egyetért. Megszületik a 17. számú tanácshatározat.  

Az ülésvezető Gergely József tanácsos úr ismerteti a naprendi pontokat:  

1. A márciusi tanácsüléseken készült jegyzőkönyvek jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a közvagyoni leltár módosítására, 

3. Határozattervezet a 2020-as évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 

4. Határozattervezet a 2021-es községi költségvetés jóváhagyására, 

5. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal gépparkjának üzemanyag-

fogyasztási normatív kvótáinak megállapítására 2021-ben, 

6. Határozattervezet helyi adók és illetékek indexálására 2,6%-al a 2022-es évre, 

7. Határozattervezet garancialevél meghosszabbítására, a Községi csatornázási rendszer 

felújítási munkálataira vonatkozóan, 

8. Határozattervezet a 2021-es közbeszerzési program jóváhagyására, 

9. Határozattervezet az iskolai ösztöndíjak jóváhagyására, 

10. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott 

teljesítménykritériumok jóváhagyására, valamint a közszolgálat 2021-2024-re elkészített 

működési és fejlesztési tervének jóváhagyására, 

12. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások jóváhagyására, 

13. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

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

 

2. A márciusi tanácsüléseken készült jegyzőkönyvek jóváhagyása, 

A jegyzőnő elmondja, hogy el voltak küldve a márciusi jegyzőkönyvek.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a márciusi tanácsülések alkalmával készített 

jegyzőkönyveket. 10 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente és Székely Álmos tanácsos 

urak).  

 

3. Határozattervezet a közvagyoni leltár módosítására, 

A polgármester elmondja, hogy az Utcák modernizálása című projekt miatt szükséges a 

módosítás.  

Megérkezik Domokos Árpád tanácsos úr.  

  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  

Megszületik a 18. számú tanácshatározat.  

 

4. Határozattervezet a 2020-as évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 



A polgármester a 2020-as költségvetés végrehajtását mutatja be részletesen bevétel, kiadások 

részen.  

Czirják Lehel tanácsos úr kérdezi: Az országos integrált kataszteri program átjön-e idénre? 

A polgármester válaszol: Nem jön át, mert fel kellett bontani a finanszírozási szerződést, de 

újra megigényeltük. Fog zajlani.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Hogy zajlik a dűlők felmérése? 

A polgármester válaszol: Amelyik dűlő sorra kerül, megtörténik a felmérés és kik a 

használók, kinek volt jóváhagyása. Ki lesz függesztve, meghirdetve.   

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  

Megszületik a 19. számú tanácshatározat.  

 

5. Határozattervezet a 2021-es községi költségvetés jóváhagyására, 

A polgármester röviden ismerteti a költségvetés tervezés módszerét, menetét.  

A költségvetés bevételi oldalát mutatja be jövedelem-, terület-, épületadó, ÁFA visszaosztás, 

bérletek, eladások, állami támogatás, pályázatok részeken. Újdonság a tanügynél 21.000 lej 

ösztöndíjakra. 

A költségvetés kiadások oldalát mutatja be: adminisztrációs, egyéb közszolgáltatások, 

polgárvédelem, kulturális, sport, tanügy, szociális, falufejlesztés, mezőgazdaság, utak, 

turisztika stb. költségei.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdez: A területvásárlás konkrétan hova van tervezve?  

Polgármester válaszol: Piactér melletti kaszálós területek és itt a Lukács Alajos tulajdonában 

lévő terület.  

Korpos Levente tanácsos úr: Jó érzését fejezi ki, előrelépésnek találja, hogy ilyen részletes a 

bemutatás, a táblázat. A babacsomagról kérdez, mert látta, hogy egy ilyen hasonló program 

Udvarhelyen jogi gondokba ütközött. 

A polgármester válaszol: Az alpolgármester terjesztette elő és dolgozza ki a közösségi 

nővérrel közösen. Fogja követni egy tanácshatározat.  

Alpolgármester válaszol: Ditróba is van hasonló program és működik.  

Korpos Levente tanácsos úr: A tűzoltók szemétdíj támogatása, nem látszik. 

Polgármester válaszol: Nem kell mi megvegyük a matricát és kifizessük, víznél a SPAC 

számláz.  

Székely Álmos tanácsos úr: 51-es fejezet, tömbház lakrészfűtés. Nemrég tudtam meg, hogy 

van ilyen lakrész.  

A polgármester válaszol: Jelen pillanatban nincs konkrét terv, valószínűnek tartom, hogy 

szükség lesz rá a hivatal felújítása miatt.  

Székely Álmos tanácsos úr: A tegnap szakbizottsági gyűlés alkalmával elhangzott, a piac felé 

vezető út melletti terület megvásárlása. Eladó és kézenfekvő lenne.  

Polgármester: Jó fekvésű telek. Mihelyst lehetőségünk lenne a megvásárlásra, komolyan 

elgondolkodunk rajta. Fontos tudni, hogy bármilyen területet vásárol a község, előbb fel kell 

értékeltetni és azt az összeget fizetheti ki a tanács.  

Benedek Árpád tanácsos út: A közbirtokosság 4-5 éve megkérdezte, hogy eladó-e, mert 

gondolkoztunk azon, hogy legyen ott a tűzoltó szertár, de nagy árat kért érte. 

Székely Álmos tanácsos úr a Huszár utcai szennyvízhálózatról kérdez.  

Polgármester válaszol: Nagy esőzéskor, hómenéskor ezen a részen jön fel a szennyvíz. Erre 

kell megoldást keressünk.   

Székely Álmos tanácsos úr: A tegnap szakbizottsági gyűlésen szóba került a kamerák 

felszerelése a faluban, azóta van valamilyen újdonság?  



Polgármester válaszol: Akadály volt, hogy nem volt optikai kábel a faluban, tárgyaltam erről a 

Digi-sekkel. A költségvetés elfogadása után fogunk velük erről is tárgyalni. Addig is az 

alpolgármester igényelt ide a térre kamerát.  

Székely Álmos tanácsos úr: Kerektó utcában néhány évvel ezelőtt meg volt ígérve a sáncok 

lefödése. 

Polgármester: Ezek a nyári karbantartás költségei.  

Polgármester ismerteti a saját extra költségvetést piacdíj, faértékesítés, erdészet, piacrendezés 

stb. költségeket.  

A polgármester ismerteti a beruházási- és az eseménylistát.  

Csata Jenő adminisztrátor ismerteti részletesen a költségvetés-terveztet.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 20. számú tanácshatározat.  

 

6. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal gépparkjának üzemanyag- 

fogyasztási normatív kvótáinak megállapítására 2021-ben, 

 

A polgármester ismerteti a tanácshatározatot és a hozzá tartozó mellékletet.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A Toyota kisbuszt lehet-e igénybe venni, bérelni? Milyen 

célra van használva?  

A polgármester válaszol: Nem. A kisbusz többnyire az alpolgármester által irányított 

gazdasági tevékenységhez van használva. Hosszabb távú utazásokra. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  

Megszületik a 21. számú tanácshatározat.  

 

7. Határozattervezet helyi adók és illetékek indexálására 2,6%-al a 2022-es évre, 

 

A polgármester elmondja, hogy a pénzügyi törvénykönyv előírásinak értelmében, szükséges 

ez a tanácshatározat.  

Benedek Árpád tanácsos úr hozzászól.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  

Megszületik a 22. számú tanácshatározat.  

 

8. Határozattervezet garancialevél meghosszabbítására, a Községi csatornázási rendszer 

felújítási munkálataira vonatkozóan, 

A polgármester elmondja, hogy márciusban kellett volna, kezdjék a munkálatokat, de az 

időjárása való tekintettel nem volt erre lehetőség. A finanszírozóval egyeztettünk, ők is azt 

javasolták, hogy hosszabbítsuk meg. Év végéig javasoljuk a hosszabbítást.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  

Megszületik a 23. számú tanácshatározat.  

 

9. Határozattervezet a 2021-es közbeszerzési program jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti az erre vonatkozó törvényt, továbbá ismerteti a programot, amely 

jelen esetben 3 tételből áll: IT eszközök vásárlása az iskola részére, Csalóka Óvoda és napközi 

felszerelésének megvásárlása, Földmérő projekt.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  



Megszületik a 24. számú tanácshatározat.  

 

 

10. Határozattervezet az iskolai ösztöndíjak jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy eddig is adtuk az iskolának az ösztöndíjat erre a célra. 

Minimális érték 100 lej/hónap. Elmondja, hogy 4 fajta ösztöndíj van: kiválósági díj, akik 

országos versenyeken 1, 2, 3 helyezést érnek el vagy nemzetközi versenyeken vesznek részt, 

érdemösztöndíj 8,5-10 jegyek között van a médiájuk, tanulmányi ösztöndíj 7-es átlag fölötti 

diákok, ahol az egy főre eső jövedelem fejenként nem haladja meg a minimálbért, szociális 

ösztöndíj kérés alapján történik.   

Székely Álmos tanácsos úr: 8,5 médiát a törvény szabja meg?  

Polgármester válaszol: Igen.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 25. számú tanácshatározat.  

 

11. Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott 

teljesítménykritériumok jóváhagyására, valamint a közszolgálat 2021- 2024-

re elkészített működési és fejlesztési tervének jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti a javasolt teljesítménymutatókat. Javasolja, hogy a tanácshatározat 

tervezetben 3. pontban az alpolgármester legyen nevesítve.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Jenővel át volt beszélve? 

Polgármester válaszol: Igen, át volt.  

Csata Jenő a már az előzetesen kiküldött tervet mutatja be részletesen.  

Benedek Árpád tanácsos úr, Csiki Csaba tanácsos úr, Király Szabolcs alpolgármester úr, 

Gergely József tanácsos úr hozzászólnak.  

Székely Álmos tanácsos úr: Alfalvi és újfalvi cég kérdése? 

Polgármester válaszol: A cégből továbbra is ki fogunk maradni. Mivel átfödés van, ezért 

mihamarabb törvényesíteni kell a derítőállmás működését. Továbbá részletezi az ezzel 

kapcsolatosan kialakult helyzetet.  

Korpos Levente tanácsos úr: Digitalizációt nem látom a tervben, én azt beírtam volna. Talán 

egy weboldal ebben segítenie. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.  

Megszületik a 26. számú tanácshatározat.  

 

 

12. Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások jóváhagyására, 

  

A polgármester elmondja, ahhoz, hogy ki tudjuk írni a helyi civil szerezetek részére ezt a 

programot szükséges ennek a tanácshatározatnak az elfogadása. Ismerteti a 

határozattervezetet.   

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet.  Mindenki egyetért.  

Megszületik a 27. számú tanácshatározat.  
 

13. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester:  

 Elköszönt a hivataltól Simon Beáta kolleganő, a munkaköri feladatai a kollegák között 
lett szétosztva.  



 Falugyűlésre április 18-án kerül sor. Kéri a testület tagjait, hogy vegyenek részt.  

 Óvoda építésének ügyéről beszél. Jelenleg a kiviteli tervnél van elakadás. Várjuk a 
tervező céget, várnak Gyulafehérvárra. Kivitelező cég fel van szólítva, hogy 

semmilyen kár nem érheti az épület állapotát.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Ez a probléma mikor merült fel? Úgy volt befödik 

decemberre.  

Polgármester: Az ellenmérnök nem hagyta, hogy az elképzelésük szerint végezzék el a 

munkát.  

Korpos Levente: 

 Temető utca végéhez tükör kellene, valamint kellene egy átjárót festeni a Drink 
bejárata és járda közé. 

Polgármester válaszol: Útfestés lehet, mihelyst az időjárás engedi, 2 tükör már itt van. 3 volt 

kérve.  

Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Gergely József tanácsos urak Király 

Szabolcs alpolgármester úr hozzászólnak.  

 Hol tart az iskola IT-s pályázata? 
Polgármester válaszol: A tanárok számára a laptopok részt újra ki kell írni, szerződéskötés 

szakasz következik a finanszírozóval.  

 Sportcsarnok ügye. 

Polgármester válaszol: Be van téve a költségvetésbe a területvásárlás, le van téve az igénylés 

a CNI-hez.  

 Játszótér esetéről beszél. Nincs kitéve hánytól hány éves korig játszhatnak.  
Polgármester válaszol: Ki volt téve.  

 Legjobb lombtalanítási akciónak tűnik. Gratulál hozzá. A piacnál befele menet mi 
készül? 

Polgármester válaszol: Valószínűleg a szennyvízhálózat építéséhez szükséges munkálatok.  

 Borzonton bemenet épül Maros híd?  

 Gáz ügye.  
Polgármester válaszol: Költségvetésben jóvá lett hagyva tervezésre az összeg. Zajlik az utcák 

topós felmérése.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Kérés nem érkezett? 

Polgármester és jegyző, nem tudnak róla.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Kamionforgalomról valami változás? 

Polgármester válaszol: Bízom benne, hogy lesz. Holnap találkozok a polgármester kollégával. 

Székely Álmos tanácsos úr: Az utcavégek megseprése, mosása nagyszerű ötlet volt, gratulál 

hozzá.  

Czirják Lehel tanácsos úr: A nagymezőn dolgoznak a sáncok takarításával, a fűzeket a 

sáncmartjára teszik.  

Polgármester válaszol: Helyszíni ellenőrzést végzünk.  

 

Az ülést bezárják.  

 

 

Lejegyezte, Király Boglárka referens.  

 


