
Tanácsülés 

Február 22. 

 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.  

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:  

1. A decemberi és januári gyűlések jegyzőkönyveinek jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a 2022-es évi községi költségvetés jóváhagyására, 

3. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal gépparkjában levő járművek üzemanyag 

fogyasztásának jóváhagyása a 2022-es évre, 

4. Határozattervezet a 2022-es közbeszerzési program jóváhagyására, 

5. Határozattervezet a 2021-2022-es tanév második félévére adható ösztöndíjak jóváhagyására, 
6. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2022-es költségvetésének jóváhagyására, 

7. Határozattervezet a 2022-es évi szociális szolgáltatások akció tervének jóváhagyására, 

8. Határozattervezet a Mezei utak modernizálására elkészített technikai dokumentáció 

jóváhagyására (DALI), 

9. Határozattervezet a közvagyoni leltár módosítására és kiegészítésére, 

10. Határozattervezet a következő 3 hónap gyűléselnökének megválasztására, 

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

A polgármester elmondja, hogy meghívta Török Attilát a Pecta tervező cég részéről, több 

projekt esetében fog dolgozni, kéri, hogy vegyék előre napirendként.   

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

A polgármester elmondja, hogy a cég dolgozik a vízház felújítási és bővítési tanulmánnyal, a 

szennyvízhálózat modernizálása és bővítése, ezt a két programot az újraindítási programból 

próbál támogatást szerezni neki és gázhálózat létesítésével az Angel Saligny programból. Kéri 

Török Attila urat, hogy a legelső témában ismertesse a módosításokat.  

Török Attila úr köszönti a jelenlevőket. Ismerteti a technikai és műszaki adatokat, valamint az 

eredetihez képest a módosításokat a tervre vonatkozóan, szűrők, automatizálás, Gyergyóalfalu 

megtáplálása vízzel, két tároló építése, egy másik szállítóvezeték létesítése a vízátadás miatt.  

A polgármester kiegészíti a nyomvonallal a tervező által elmondottakat.  

Megérkezik Csata Etele tanácsos úr.  

Török Attila úr továbbá bemutatja az elkészített rajzokat, illetve a betervezett inox napi 

tartályokat, víztisztítási módszereket.  

Gergely József tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr és Benedek Árpád tanácsos úr, Csata 

Jenő adminisztrátor, Székely Álmos tanácsos úr, Király Szabolcs alpolgármester, Csíki Csaba 

tanácsos úr kérdéseket tesznek fel a tervező úrnak.  

A polgármester elmondja, hogy a szennyvíz gerinchálózat felújítás és modernizálása kapcsán, 

tavaly elkészült egy szakértői munka, a cég vállalja a tanulmány elkészítését.  

Török Attila úr elmondja, hogy azokat a problémákat, amelyekről a szakértő beszélt azokat ki 

kell javítani. A problémák nagy része fel van tárva.  

Csata Jenő adminisztrátor ismertet néhány felmerülő problémát a szennyvízhálózaton, beszél 

a beszivárgásokról.  

Székely Álmos tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr 

hozzászólnak. 

A polgármester elmondja, hogy az Anghel Saligny programban terveznek finanszírozást 

szerezni a gázhálózat kiépítésére. A tavaly elkészült a felmérése a település úthálózatának, 

következne az igénylés letétele, a felmérésből kiderült, hogy 80%-a a településnek igényelné.   



Benedek Árpád tanácsos úr kifejti véleményét a rácsatlakozási kedvről. 

Török Attila úr a gázhálózat helyzetéről, költségekről és annak létesítéséről beszél.  

Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr hozzászólnak.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Mi a különbség a PNRR és az Anghel Saligny között?  

A polgármester válaszol: Az Anghel Saligny egy kormányprogram 5 évre 5 milliárd lej van 

felosztva és 3 vagy 4 fő tengely mentén lehet pályázni. A PNRR egy uniós alap, újraindítási 

alap a Covid után.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Van-e valamelyiknek szoros határideje, be kell legyen 

fejezve?  

A polgármester válaszol: A PNRR-nek, 2026 végére.  

 

1. A decemberi és januári gyűlések jegyzőkönyveinek jóváhagyása, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 11 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente és Székely 

Álmos tanácsos úr).  

 

2. Határozattervezet a 2022-es évi községi költségvetés jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy a múlt héten érkeztek meg a leosztások, köszöni szépen a 

tanácsosok türelmét az időpont-módosításokat illetően.   

A polgármester részletesen, tételenként mutatja be a költségvetés tervezetet: bevételi oldalon, 

költségek részeket. 

Korpos Levente tanácsos úr: Medve ügyben elég nagy összegeket látok.  

A polgármester elmondja, hogy a tavaly lépett érvénybe a sürgősségi rendelet, ami alapján 

kell legyen szerződés egy vadászegyesülettel és egy állatorvossal, ezek nagyrészt készenléti 

díjak, ezeket úgy van, utólag visszakapjuk.  

Korpos Levente tanácsos úr: Az 54-en van egy újszülött és egy újházas program.  

Polgármester válaszol: Az alpolgármester úr kérte, tovább folytatja az elképzelésnek a 

kivitelezését. Ennek a részletei akkor lesznek ismertetve, amikor látjuk, hogy tud működni.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdez a RENNS, RAN, faültetés programokról. A polgármester 

tisztázza.  

Korpos Levente tanácsos úr: Javasolja Ditrót megkérdezni a gyümölcsfaosztásról és annak a 

programnak a működéséről.  

Székely Álmos tanácsos úr felsorolt rendezvényekről kérdez.  

Erős Boglárka, Szőcs Csaba és a polgármester tisztázzák.  

Székely Álmos tanácsos úr: A mezei utak javítására betervezett összeg? 

A polgármester válaszol: Folytatjuk, amit elkezdtük. A szakbizottság javasolja, hogy hogyan 

haladjunk.  

A polgármester folytatja az ismertetőt a beruházások részen, reméli, hogy egyes esetekben az 

önrészeket, megyei tanács támogatásából és kormány támogatásból tudjuk fedezni.  

A polgármester részletezi a területvásárlások részt. Tovább részletezi a kiadásokat, 

beruházásokat.  

A polgármester elmondja, hogy az óvoda és napközi aktái át lettek adva az ügyvédi irodának, 

aki majd fel fogja szólítani a tervezőt az összeg és a kamat visszafizetésére. Ezt követően egy 

másik céggel tervezünk dolgozni. A finanszírozást nem veszítjük el. Tovább folytatja a 

beruházási tételek bemutatását részletesen.  

Gergely József tanácsos úr: Az elmondottak alapján, ha minden jól működik, akkor lehet-e 

idén munkafolyamatot látni?  

A polgármester válaszol: Ha minden jól működik akkor biztosan igen, bízunk benne. Idén 

három fő dolog van az óvoda, a piac létesítése és a hivatal felújítása.  

Székely Álmos tanácsos úr: A piaccsarnok építésével kapcsolatosan mi változott? Székely 

Levente említette, hogy Veresegyház mintájára lehetne piacot. Akkor mégis ide kerül?  



 

Polgármester válaszol: Igen, ide kerül. Ide javasoljuk megépíteni. Ott bent, azért nem lenne 

megfelelő, mert hogyha sikerül azt a sportlétesítményt létrehozni, akkor szükséges lesz az a 

terület.  

Korpos Levente tanácsos úr: A Huszár utcai szennyvízcsatorna cseréje miatt az aszfaltot fel 

kell törni?  

A polgármester válaszol: Nem, megpróbálnánk a sáncokban dolgozni.  

Korpos Levente tanácsos úr: A központi zónában meghirdetett területvásárlásokkal 

kapcsolatosan tesz megjegyzést. 

A polgármester válaszol: A polgármester tisztázza.  

Továbbá Korpos Levente tanácsos úr és a polgármester a hivatal mellett levő épületről és 

területről egyeztetnek.  

Székely Álmos tanácsos úr: Van ilyen szándék, hogy itt a központi részen területet vásárolni?  

A polgármester válaszol: Van. Meg volt hirdetve. Ha van eladó telek meg lehet nézni a 

hasznosítást.  

Korpos Levente tanácsos úr: Hozzák ide a ballonjégpályát?  

A polgármester válaszol: Nem. Ismerteti a ballonpálya helyzetét és a jégpályához tervezett 

fejlesztéseket.  

A polgármester ismerteti a saját (extra) költségeket bevételi és kiadások részen.  

Korpos Levente tanácsos úr jelzi, hogy érintettség végett nem vesz részt a szavazáson. 

Szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik a 4. számú tanácshatározat. 

 

3. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal gépparkjában levő járművek üzemanyag 

fogyasztásának jóváhagyása a 2022-es évre, 

A polgármester bemutatja a fogyasztásokat járművenként.  

Benedek Árpád tanácsos úr: Ha jól tudom, a kisbusz szállítja korisulira a gyermekeket. Elég 

lesz ez a mennyiség?  

A polgármester úr válaszol: Bízunk benne, hogy igen.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik az 5. számú tanácshatározat.  

 

4. Határozattervezet a 2022-es közbeszerzési program jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy nem direkt közbeszerzési eljárásokat tartalmazza. Két tétel 

van: a hulladékelszállítás szolgáltatása és 4-es ATR megtáplálása villanyárammal.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik a 6. számú tanácshatározat.  

 

5. Határozattervezet a 2021-2022-es tanév második félévére adható ösztöndíjak jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti kategóriánként az ösztöndíj érékeket. Egyeztetve voltak ennek 

részletei az az iskolával. 

Korpos Levente tanácsos úr jelzi, hogy érintettség végett nem vesz részt a szavazáson.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért. 

Megszületik a 7. számú tanácshatározat. 

 

6. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT 2022-es költségvetésének jóváhagyására, 

Jelen van Gál Attila a GOSPOD SERV KFT adminisztrátora. Elmondja, hogy bedolgozóként 

alkalmazták Csata Pál villanyszerelőt, hogy megkapják az aviz-t az ANRE-től. Ismerteti a 

kiadási tételeket.  



Az alpolgármester elmondja, hogy a fűtők a nyári időszakban nagyon sokat segítenek a 

munkálatokban.  

Korpos Levente tanácsos úr: Ahol nem égnek a lámpatestek azt neked kell jelezni? 

Az adminisztrátor válaszol: Igen, nekem.  

Korpos Levente tanácsos úr elmondja, hogy van egy lámpatest az Incelokánál, ami ki van 

égve, az adminisztrátor jelezni, hogy az már meg lett oldva.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik a 8. számú tanácshatározat.  

 

7. Határozattervezet a 2022-es évi szociális szolgáltatások akció tervének jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet cikkelyenként.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik a 9. számú tanácshatározat.  

 

8. Határozattervezet a Mezei utak modernizálására elkészített technikai dokumentáció 

jóváhagyására (DALI), 

A polgármester elmondja, hogy a dokumentáció itt van, meg lehet nézni. Ismerteti az 

értékeket, 24 hónapos megvalósítással számolnak. Összesen 9,7 km szakasz van tervezve 

felújításra.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet, mindenki egyetért.  

Megszületik a 10. számú tanácshatározat.  

 

9. Határozattervezet a közvagyoni leltár módosítására és kiegészítésére, 

A polgármester elmondja, hogy a Bartishegyi mezei útról van szó, az a szakasz, amelyikről 

korábban beszéltünk. Az utat felértékeltettük, ismerteti a felosztást a hídra és az útra 

vonatkozóan. 

Korpos Levente tanácsos úr: A közbirtokosság meg lett kérdezve?  

Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy a polgármester személyesen kereste meg, a közt 

szolgálja, természetesen belegyeztünk.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

Megszületik a 11. számú tanácshatározat.  

  

10. Határozattervezet a következő 3 hónap gyűléselnökének megválasztására, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

Megszületik a 12. számú tanácshatározat.  

 

Jelen van Csata Jenő a SPAC adminisztrátora. Ismerteti az idei betervezett bevételeket és 

kiadásokat. A személyzeti költségeknél szeretnének alkalmazni egy személyt a flexjet 

működtetéséhez.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

 

11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása, 

A polgármester ismerteti az ANRSC-től kapott átiratot, amelyet ma elküldött a levelező 

listára. Elmondja, hogy voltak Bukarestbe az ANRSC-nél továbbá egyeztetett a szomszédos 

település polgármestereivel. Továbbá ismerteti az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, a következő 

per májusban lesz, nem tudni, hogy kell-e folytatni vagy nem. Egyelőre azt akarja elérni, hogy 

azokat a költségelemeket, amikhez nincs közünk, vegyék ki.  



Csata Jenő adminisztrátor elmondja, hogy számláztak ki 3.000 lejt a szippantós autó 

munkájára, amelynek a költségei bele vannak számolva a derítési díjba.  

Korpos Levente tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Gergely József tanácsos úr 

hozzászólnak.  

Csiki Csaba tanácsos úr: Pompaház területét nem lehetne megvenni, nem lenne jó tűzoltó 

szertárnak? 

Polgármester válaszol: Azon vagyunk, hogy megszerezzük azt a területet.  

Korpos Levente tanácsos úr: Közelgő népszámlálással kapcsolatosan lesz-e valamilyen 

tájékoztató? 

Polgármester válaszol: Tervezzük, hogy legyen. 

Székely Álmos tanácsos úr: A ciumani.ro weboldal teljesen kész van? Elég lassú.  

 

Az ülést bezárják.  

Lejegyezte, Erős Boglárka referens.  

   

 


