
Tanácsülés 

Január 25. 

Az ülésen nincs jelen betegség miatt Domokos Árpád tanácsos úr.  

Az ülésvezető Korpos Levente tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat:  

1. Határozattervezet a 2022-2023-as tanévre szóló  iskolahálózat jóváhagyására, 

2. Határozattervezet a szemétszállítási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására, 

3. Határozattervezet a 2021-es év végén mutatkozott költségvetési többlet felhasználásáról, 

4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

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

1. Határozattervezet a 2022-2023-as tanévre szóló  iskolahálózat jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy mindenévben el kell fogadni az iskolahálózatot, ismerteti a 

határozattervezetet és annak mellékletét.  

Korpos Levente tanácsos úr érintettség végett jelzi, hogy nem szavaz ennél a napirendi 

pontnál. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

Megszületik. 1. számú tanácshatározat.  

 

2. Határozattervezet a szemétszállítási szerződés meghosszabbításának jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy a szemétgazdálkodási szerződésünk a licit alapján, idén lejár, 

nincs hosszabbítási feltétel írva. Tekintettel, hogy egy licitet kér ez a helyzet, míg a licit 

dokumentáció összeáll, a tanács elfogadja, meglesz a licit, addig a meghosszabbítódna a 

szerződés.  

Korpos Levente: Az integrált szemétgyűjtőnél Remetén van-e előrelépés? 

A polgármester válaszol: Különösebb előrelépés nincs. Vezetőcsere történt az ADI-nál, 

ellenőrzik az épületeket, járműveket. Átirattal voltak megkeresve ezzel kapcsolatosan.  

Korpos Levente: Annak a projektnek van-e egy végleges határideje? 

Polgármester válaszol: Nincs információm erről.  

Székely Álmos tanácsos úr: Két mondatban el lehet mondani, hogy miért nem indult el?  

Polgármester válaszol: Lévén, hogy itt megoldódott, nem követtem. Több akadálya volt: az 

átrakók helyszíne miatt, a finanszírozó részéről is volt elakadás.  

Korpos Levente tanácsos úr: Minden rendben a SALUBRISERV-el? Jó a kapcsolat?  

Polgármester válaszol: Jó a kollaborálás. Besegítettek a lomtalanításba, működik a szelektív 

hulladék elszállítása. A lakók felé az volt a kérés, ha bármi gond van írásban jelezzék azt.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

Megszületik. 2. számú tanácshatározat.  

 

3. Határozattervezet a 2021-es év végén mutatkozott költségvetési többlet 

felhasználásáról, 

A polgármester elmondja, hogy a helyi költségvetés többletét polgármesteri rendelttel is lehet 

használni. Viszont szükséges ennek a határozatnak a meghozatala két okból is. Az iskola 

vezetősége kérést tett le a helyi tanács felé az iskola saját jövedelméből származó 

költségvetési többlet felhasználására, amelyet működési költségre akarnak felhasználni.  

A második cikkelyben pedig a tavalyi év többletéből 300.000 lejt hagy jóvá a helyi a tanács az    

AFIR-nak visszafizetésre, ma tudtuk meg nagyjából 135.000 lejről van szó, ennyivel 

kevesebbe került a beruházás, a visszautaláshoz szükséges határozattervezet elfogadása. 

Harmadik részben pedig elfogadja a polgármesteri rendeletet. 

Korpos Levente tanácsos úr: Lezárult a szennyvízhálózat projekt? 



A polgármester válaszol: Igen.  Elmondja, hogy az elszámolás megtörtént Gyulafehérvár felé, 

itt voltak az ellenőrök és ma jött az értesítés, hogy elfogadták a letett elszámolást.  

Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Kérnek erre az összegre kamatot? 

Polgármester válaszol: Nem. 

Korpos Levente tanácsos úr érintettség végett jelzi, hogy nem szavaz ennél a napirendi 

pontnál. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

Megszületik. 3. számú tanácshatározat.  

 

4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy valószínűleg február 10-ig lesz még egy tanácsülés. Még 

várjuk a számokat, hogy miket osztanak le a községnek. Munka alatt van a költségvetés.  

A polgármester ismertet egy átiratot a Számvevőszék részéről kő ellenőrzéséről, elfogadták az 

egyezséget. Hosszabbítottak még egy évet. Elfogadták a tanácshatározatot.  

Korpos Levente tanácsos úr: Kérdezték őt a hótalanításról, sózásról. Mikor nincs, akkor nem 

fizetünk?  

A polgármester válaszol: Van egy 2500 lejes készenléti díj, ezt akkor kell kifizetni mikor 

minimum 50%-át nem tevékenykedett a hónapnak. Ez két évre szólt, idén ér véget, ősszel 

valószínűleg újat kötünk. Az a véleményem, hogy a szórást még inkább visszafogjuk venni. 

Mindenkit arra biztatok, hogy közlekedjünk óvatosabban, lassabban. Ahol kaptatója van 

Dáviddomb, Huszár utca, Maros-híd, vagy nagyon forgalmas szakaszon, ott legyen 

megszórva, hogy ne legyen gond.  

Benedek Árpád tanácsos úr hozzászól a járdák hótalnításával kapcsolatosan.  

Gergely József: Házszámozás? 

Polgármester: Nincs előrelépés.  

Polgármester: a decemberi tanácsülésen elmondta, hogy két per volt a derítési díj 

megállapításával kapcsolatosan. Az egyik felfüggesztéssel kapcsolatos, miszerint függesszék 

fel az új díj érvényességét.  

A felfüggesztési pert elutasították határidőből való kicsúszás miatt. A másik per az ANRSC 

válasza alapján, akihez benyújtottuk az előzetes panaszt díjjal kapcsolatosan, az alapján indult 

el, ennek nincs még pillanatnyilag tárgyalási határideje. A felfüggesztési pert viszonylag 

gyorsan letárgyalták, abban elutasították. A fellebbezési időről lekéstünk a karantén miatt. 

A polgármester ismerteti az ügyvédi eredményeket tavalyról: 11 per zárult le, amiből 6-ot 

nyertünk, 4-et veszített és egy okafogyott lett.  

A polgármester ismerteti a periratba bevett aktákat, amelyek részletezik a számításokat, 

amelyeket nem vél helyesnek személyzeti költségek, borítékok, nyomtatás stb. Abban bízik, 

hogy sikerül méltányos árat kihozni.  

A polgármester elmondja, hogy a tavaly tavasszal számoltak és 0,55 lej lett. Elkezdődött ez a 

folyamat. A tévedés ott történt, hogy nem tájékoztattak minket a változásról.  

Hozzászól Benedek Árpád tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr. 

Korpos Levente tanácsos úr: Elképzelhető, hogy összeüljenek a polgármesterek és az 

adminisztrátor és együtt számolják ki.   



Polgármester: Igen elképzelhető. A pertől bármikor el lehet állni. Továbbá ismerteti a vízár 

módosítás elfogadásának procedúráját.  

Székely Álmos: Nekünk jelenleg az ANRSC-vel van konfliktusunk, nem az AQUASERV 

Marossal. Az előzetes panaszt visszautasították. Én úgy hallottam, hogy az ANRSC az árat 

leküldte, hogy bele kell számolni a cheltuieli indirecte és directe-t is. Továbbá részletezi 

álláspontját a számításokra vonatkozóan és a birtokában levő információkat az ügyről. 

Javasolja, hogy a költségvetés elfogadása során valahogyan nagyon gyorsan oldjuk meg a 

szennyvíz befolyást.  

A polgármester, Benedek Árpád tanácsos úr, Gergely József tanácsos úr hozzászólnak.  

Korpos Levente tanácsos úr: A tavaly hány m3 ment be a derítő állomásba?  

Szőcs Csaba válaszol: 80 nap alatt 66.500 m3 ment be.  

Tanácskozás alakul ki az ár kiszámítását illetően Korpos Levente tanácsos úr, Gergely József 

tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr és a polgármester között.  

Korpos Levente: Mire számíthatunk? Elhúzódik egy évre? Addig az 0,5 lejes ár van, nem 

számláznak?  

Polgármester elmondja, hogy van egy szerződés az 0,5+áfaval, ennek ellenére a számlát a 0,9 

lejjel állították ki, holott ennek nincs jogi alap. Viszont csak az 0,5 lej*m3 lett kifizetve és 

akkor jelezte az adminisztrátor, hogy akkor a kamatot ki kell fizetni.  

Párbeszéd alakul ki Péter László tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos 

tanácsos úr, polgármester között a számlázásról és a derítő állomás tulajdoni részről, az ár 

kiszámításáról.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogyha nem szorít az idő, akkor a szomszédos 

települések polgármesterei üljenek össze még egy beszélgetésre. Valamilyen szinten, hosszú 

távon partnerek leszünk.  

Székely Álmos tanácsos úr: A közvilágítás automatikusan van állítva?  

Alpolgármester: Trafókból állítják, jelezték ezt, Pali bácsiék már megoldották.  

Gergely József tanácsos úr: Önerőből szeretnének egy kisebb mezei utat feljavítani, 

lehetséges-e? Ha igen akkor kihez kell fordulni.  

Polgármester: Keressenek meg a hivatalnál.  

Korpos Levente tanácsos úr a  Batishegyi út közvagyonba vételéről kérdez.  

A polgármester elmondja, hogy valamikor nem volt út ott, kollektív időben volt kialakítva. Az 

áramot ott szeretnénk behozni.  

Székely Álmos tanácsos úr: Le kell jöjjön az erdei szennyvíz pumpálásához?  

Polgármester válaszol: Igen.  

Székely Álmos tanácsos úr: Akkor az még nem működik? 

Polgármester válaszol: Az az átemelő még nem. Ki van próbálva, de nem működik, nincsenek 

rácsatlakoztatva az emberek.  

Az ülést bezárják. Lejegyezte, Erős Boglárka.  


