
Jegyzőkönyv 

Április 12. 

 

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.  

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:  

1.  A februári gyűlések jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

2. Határozattervezet a  Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott éves 

kritériumrendszer jóváhagyására, 

3. Határozattervezet a községi jegyző munkájának éves értékeléséhez szükséges bizottságba 2 

tanácsos delegálása, 

4. Határozattervezet a 2022-es évi visszanemtérítendő támogatások jóváhagyására, 

5. Határozattervezet a községi erdőből bélyegzett fa értékesítésére, 

6. Határozattervezet a közbeszerzési program kiegészítésére, 

7. Határozattervezet egyes épületek lebontásának jóváhagyására, 

8. Határozattervezet a hokipálya technikai adatainak kiigazítására, 

9. Határozattervezet a Napfény Szociális Központ egyik termének bérbeadására, 

10.  Határozattervezet a Bartishegye út közhasznúvá nyilvánítására, 

11.  Határozattervezet a 11/2022-es Tanácshatározat visszavonására, 

12.  Határozattervezet a 2021-es költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 

13.  Határozattervezet a 4-es átemelő pompa elektromos hálózatra való kötéséhez szükséges 

műszaki terv jóváhagyására, 

14.  Határozattervezet a „Gyergyócsomafalvi földgáz hálózat kiépítése” című  projekt 

jóváhagyására, 

15.  A Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának beszámolója, 

16.  A SIMD Hargita által előterjesztett  megyei szemétgazdálkodás megszervezésének 

megvitatása, 

17.  Különfélék és aktuális problémák. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat.  

 

1. A februári gyűlések jegyzőkönyvének jóváhagyása, 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 2 tartózkodás (Korpos Levente és Székely Álmos), 

11 mellette. 



2. Határozattervezet a  Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának megszabott 

éves kritériumrendszer jóváhagyására, 

A polgármester ismerteti a határozattervezetet. 

Benedek Árpád tanácsos úr: A dátumok megállapításáról kérdez. 

A polgármester válaszol: Ezek a dátumok reális dátumok. Az ülésvezető szavazás alá 

bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 13. számú tanácshatározat.  

3. Határozattervezet a községi jegyző munkájának éves értékeléséhez szükséges 

bizottságba 2 tanácsos delegálása, 

A polgármester elmondja, hogy a tavalyi évben Benedek Árpád tanácsos úr és Király 

Szabolcs alpolgármester voltak, idén is őket javasolja. Vállalják. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 14. számú tanácshatározat.  

4. Határozattervezet a 2022-es évi visszanemtérítendő támogatások jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy a költségvetésbe bele lett foglalva. Ismertet egy módosítást a 

tavalyhoz képest a minimálisan és maximálisan megpályázható összegekre vonatkozóan. 

Ismerteti a határozattervezetet cikkelyenként. 

Korpos Levente, Benedek Árpád, Köllő Csaba tanácsos urak jelzik, hogy érintettség végett 

nem szavaznak.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. 10 mellette.  

Megszületik a 15. számú tanácshatározat.  

5. Határozattervezet a községi erdőből bélyegzett fa értékesítésére, 

A polgármester elmondja, hogy tavaly lett értékbe helyezve kb. 280 m2. Javaslat, hogy a 

fenyőfa legyen kilicitálva, a bükk és a lobhullató fák pedig tűzfának az intézményekhez. 173 

lej lenne a kiindulási ár, időközben kikértük az erdészettől az elmúlt időszak árait, azon lista 

alapján javaslat a kiindulási ár 450 lej/m3. 

Benedek Árpád tanácsos úr: Egyetért az előterjesztéssel. Úgy gondolja, hogy a mai árak 

szerint egy hasonlót meg kellene érjen ez a fa.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 16. számú tanácshatározat.  

6. Határozattervezet a közbeszerzési program kiegészítésére, 

A polgármester elmondja, hogy aláírtuk a finanszírozási szerződést a földmérési programra. 

Ez a munkálat meghaladja a direkt közbeszerzési értéket, ezért szükséges a kiegészítés.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyet ért. 

Megszületik a 17. számú tanácshatározat.  



7. Határozattervezet egyes épületek lebontásának jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy a piacteret itt szeretnék kialakítani a renderőség épülete 

mellett, az itt található ingatlanokat szeretnék lebontani. A jogszabály értelmében a bontásból 

származó anyagok leltárba vétel után licit útján értékesítődhetnek.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Lévén, hogy egy hagyományos ház, nem lehetne 

lebontás nélkül megoldani? 

A polgármester válaszol: Egyrészt nem hagyományos ház, mert alapja sincsen, maga az 

épületszerkezet nem engedi meg, hogy piaccsarnok legyen.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A háztól hátrább nincs elegendő hely piaccsarnoknak? 

A polgármester válaszol: Elegendő nincsen. Nem egy olyan jellegzetes épület.  

Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Hogy kell elképzelni a piacot? Lesz piaccsarnok is és 

szabadpiac is? 

A polgármester válaszol: A ház helyén lenne egy fedett rész tetővel, hosszan hátra, hátul hely 

olyan árusok számára, akik autóból árulnak. A csűr helyzetét tisztázza tűzvédelmi 

szempontból, annak helyén egy kiszolgálóegység lenne.  

Székely Álmos tanácsos úr: Nem javasolja a bontásból származó csűrt eladni, jó lenne 

felhasználni.  

Polgármester válaszol: A jogszabály nem föltétlen azt jelenti, hogy el kell adni, fel lehet 

építeni.  

Korpos Levente tanácsos úr: Külsős meglátást tolmácsol- ezzel még inkább központosítjuk a 

falut.  A szászfalvi részen így nem marad semmi. Még bennebb hozzuk az életet.  

Polgármester válaszol: Múlt szerdán volt a piacon, egyeztetett az ott levőkkel, a kérdés inkább 

az volt, hogy el fog-e férni itt.  

Péter László tanácsos úr kérdezi: El fog férni?  

Polgármester válaszol: Lemodelleztük, el fog férni. Ismerteti a rendőrség épületének 

helyzetét, az épület nincs telekkönyvezve, nincs tulajdonlap rá, nincs visszaigényelve.  

Péter László tanácsos úr kérdezi: Konkrét tervek mikor lesznek? 

Polgármester válaszol: Meg van rendelve. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. 11 mellette, 2 ellene (Korpos 

Levente és Benedek Árpád tanácsos urak).  

Megszületik a 18. számú tanácshatározat.  

8. Határozattervezet a hokipálya technikai adatainak kiigazítására, 

A polgármester ismerteti az adatokat, a telekkönyv körül kialakult helyzetet.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. 12 mellette,1 tartózkodás (Benedek 

Árpád) 



Megszületik a 19. számú tanácshatározat.  

9. Határozattervezet a Napfény Szociális Központ egyik termének bérbeadására, 

A polgármester elmondja, hogy el fog indulni egy ifjúsági közhasznú csoport. Ők igényeltek 

egy termet a Szociális Központban. Itt fognak tevékenykedni, együttműködve a Szociális 

Központ vezetőségével.  

Korpos Levente tanácsos úr: Ki az elnöke ennek az egyesületnek?  

A polgármester válaszol: Tudtommal egyelőre névfoglalás volt.  

Szőcs Csaba kiegészíti: Hárman vannak a vezetőségben Bege Levente, Székely Attila, Borsos 

Franciska.  

Székely Álmos tanácsos úr: Önszerveződő egyesület?  

Szőcs Csaba válaszol: Igen.  

Nagy Erzsébet tanácsos hölgy: Ha bérbe adódik, kell fizessenek? 

Polgármester válaszol: Nem bérbe adódik, hanem ingyenes használatra közhasznú 

szervezetnek.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 20. számú tanácshatározat.  

10. Határozattervezet a Bartishegye út közhasznúvá nyilvánítására, 

A polgármester ismerteti a prefektúra véleményezését a határozattervezetre vonatkozóan.   

Korpos Levente tanácsos úr: Jegyzőnő ezt szabad? Törvényes így? 

A jegyzőnő válaszol: Elmondja, hogy megváltozott az 57-es törvény, ismerteti az új 

procedúrát a közvagyonba vételre vonatkozóan.  

A polgármester kiegészíti.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 21. számú tanácshatározat.  

11. Határozattervezet a 11/2022-es Tanácshatározat visszavonására, 

A polgármester elmondja a prefektúra észrevételezése alapján van napirendre tűzve ez a 

tervezet.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyet ért. 

Megszületik a 22. számú tanácshatározat.  

12. Határozattervezet a 2021-es költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy március 31-ig kellett volna előterjeszteni. Ki lett küldve erre 

vonatkozóan a táblázat, röviden ismereti a megvalósítási számokat tételenként.  

Czirják Lehel tanácsos úr: A földmérési programról kérdez. 



Polgármester tisztázza.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 23. számú tanácshatározat.  

13. Határozattervezet a 4-es átemelő pompa elektromos hálózatra való kötéséhez 

szükséges műszaki terv jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy elkészült a kiviteli terv. Ismerteti a megvalósítás értékeit, a 

kivitelezési idő 1 hónap. Kiegészíti, hogy az Electrica igazgatója megerősítette abban, hogy a 

működésbe helyezést követő 5 évben az Electrica visszafizeti a községnek.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyetért. 

Megszületik a 24. számú tanácshatározat.  

14. Határozattervezet a „Gyergyócsomafalvi földgáz hálózat kiépítése” című  projekt 

jóváhagyására, 

A polgármester elmondja, hogy azért szükséges, hogy lerakjuk az igénylést az Anghel Saligny 

programba. Ismerteti a terv technikai mutatóit röviden, továbbá a projektre vonatkozó 

értékeket. 

Korpos Levente tanácsos úr: Van ennek egy kifutási ideje, ami elég rövid. 

Polgármester válaszol: 5 év.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenik tanácsos egyet ért. 

Megszületik a 25. számú tanácshatározat.  

15. A Víz és csatornázási közszolgálat adminisztrátorának beszámolója, 

Jelen van Csata Jenő a közszolgálat adminisztrátora. Bemutatja a 2021-es évre vonatkozó 

elhasznált és megvásárolt vízmennyiségeket (Maros vízügy, tűzoltásra, tűzoltók 

gyakorlatozására használt víz stb). Ismerteti az értékeket: vízeladás, kiadások részeket. 

Továbbá ismerteti a szennyvízhálózat működtetésével kapcsolatos tudnivalókat, javítások stb. 

téren. Derítési díjról, az Alfaluba küldött szennyvíz helyzetéről, tartozásokról beszél. 

Benedek Árpád tanácsos úr hozzászól.   

Korpos Levente tanácsos úr: Volt olyan, hogy gazdáknak nem kell szennyvizet fizetni.  

Csata Jenő adminisztrátor: Ez most is működik, ilyenkor 2 óra van, két órát olvasnak.  

Székely Álmos tanácsos úr: 5 hónapja húzódik az ügy a MarosAqva  Serv-el. Mi a következő 

terv? Szó volt arról, hogy pereljük be, nő az összeg, a kamat. Ha nyerünk hamarabb nyerünk, 

ha vesztünk hamarabb lesz.  

Csata Jenő adminisztrátor: Mivel mi nem fizetünk, ő kellene pereljen.  

A polgármester elmondja: Le lett rakva a felhajtás bírósági úton, április 26-ig kell 

letárgyalják. A SPAC-nak a kiszámlázott összegre nincs szerződéses viszonya.  

Benedek Árpád tanácsos úr hozzászól.  



Korpos Levente tanácsos úr javasolja, ha megromlott a kapcsolat, akkor a REDISA-val kell 

felvenni és velük dolgozni.  

Csata Jenő adminisztrátor: Úgy gondolja, hogy ameddig nem oldódik meg a helyzet, nem 

menne a REDISA-hoz.  

Polgármester elmondja, hogy az autó Alfalu község tulajdona, átadta a cégnek használatra.  

Székely Álmos tanácsos úr: Minél jobban húzódik az ügy, annál jobban bonyolódik. Eltelt 5 

hónap, hiába mondjuk, hogy nekünk van igazunk, ha eddig ezt nem mondta ki senki.  

A polgármester ismerteti az álláspontját ezzel kapcsolatosan.  

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy a következő negyedévi beszámolóból valamit 

kapjanak meg. 

Az adminisztrátor folytatja a beszámolót, az vízár módosításával kapcsolatosan. Ismerteti a 

számításokat.  

Gergely József és Székely Álmos tanácsos urak hozzászólnak a MarosAqva Serv-el 

kapcsolatosan kialakult helyzethez, árszámításhoz.  

Székely Álmos tanácsos úr: A tűzesetnél a tűzoltóktól hallották, hogy 7 féle kulcs van. 

Továbbá gyenge volt a nyomás. A tűzcsapok hálózatból kapják a nyomást?  

Csata Jenő adminisztrátor: Elmondja, hogy három féle kulcs van, mindenik alakulatnak van 

hozzá kulcsa. A magánudvaron levőnek lehet másabb fajta van. Ismerteti a működését a 

tűzcsapok rendszerének.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a beszámolót. Mindenik tanácsos egyetért. 

16. A SIMD Hargita által előterjesztett  megyei szemétgazdálkodás megszervezésének 

megvitatása, 

A polgármester elmondja, hogy ezt kiküldte a levelezőlistára. Ismerteti a módosításokat a 

korábbihoz képest.  

Király Szabolcs alpolgármester ismerteti a tervezett elszállítás módszerét, illetve a 

megfogalmazott kérdéseiket, kételyeiket a rendszerrel szemben.  

Korpos Levente, Benedek Árpád, Köllő Csaba tanácsos urak hozzászólnak. 

17. Különfélék és aktuális problémák. 

Polgármester:  

- A következő tanácsülés időpontja április 26, a PNDL program miatt is, 

szemétgazdálkodás, Bartishegyi út témája miatt.  

- Meghívás a nagykorúsító bálra.  

- Az óvoda helyzetének kapcsán elmondja, hogy ügyvéd által lett felszólítva az összeg 

és a kamat visszafizetésére, a tervező újabb halasztást kért, az nem lett elfogadva, 

bírósági úton folytatódik. A Larix stúdió fogja újratervezni, topó és geo meg van 

rendelve. Volt egyeztetés az iskolával is.  



Gergely József tanácsos úr: Ha nem fogjuk tudni elkölteni a kapott pénzt mi a 

következménye.  

A polgármester válaszol: A finanszírozási szerződés részét képezi ez.  

Polgármester elmondja, hogy ma közzétettünk egy felhívást a területvásárlásra egészségügyi 

központ és tűzoltószertár létesítésére.  

Korpos Levente tanácsos úr: A mezei utakat nem lehetne elkezdeni. Már most, üljünk össze 

mihamarabb, hogy tudjon kezdeni a cég.  

Polgármester válaszol: Jelen pillanatban nem lehet dolgozni, májusban lehet. Köszöni a 

felvetést.  

Korpos Levente tanácsos úr: Javasolták, hogy területet vásárolni, felosztani, közművesíteni és 

eladni/ rendelkezésre bocsájtani a fiatalok részére. Jó ötletnek találja.  

Péter László tanácsos úr: Nem működik a Ghiseul.ro Javasolja az oldalról levenni.  

Az alpolgármester ismerteti a lomtalanítási akciót számokban, tapasztalatokban. Felhívja a 

figyelmet a „Tisztítsuk meg Romániát” elnevezésű kampányra és a bekapcsolódási 

lehetőségre.  

Korpos Levente Újfalu fele a falu végén van egy nagy kerék.  

Székely Álmos tanácsos úr a tűzkárosult család nevében köszöni a segítséget. Kifejti 

véleményét a szemetelés és a tűzesetek megfékezése kapcsán.   

Az ülést bezárják.  

 

Lejegyezte, Erős Boglárka.  


