
Jegyzőkönyv 

április 26. 

 

Az ülésen nincs jelen Domokos Árpád tanácsos úr. 

Az ülésvezető Köllő Csaba ismerteti a napirendi pontokat:  

1. Határozattervezet költségvetés-módosításra, 

2. A derítési díj megállapítással kapcsolatos egyeztetések, 

3. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.  

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

1. A derítési díj megállapítással kapcsolatos egyeztetések.  

Az ülésen jelen vannak Gyergyóújfalu polgármestere és alpolgármestere, Gáll Katalin 

tanácsos hölgy, illetve az Aquaserv Maros Kft vezetője. A polgármester köszönti a 

jelenlevőket, elmondja, hogy tanácsüléseken felvetődtek kérdések a derítési díjjal 

kapcsolatosan, ezért kaptak meghívást a jelenlevők. A gyűlés célja, hogy megfogalmazzák az 

álláspontot, megoldási lehetőségeket, elvárásokat.  

Egyed József polgármester úr köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy évi 300.000 lejről van 

szó, 90 banival számolva, ez még mindig nem egy olyan nagy drágulást eredményez. Jelenleg 

az energia megvásárlásával van gond. Ismerteti az ANRSC-vel kapcsolatos tudnivalókat az 

ármegállapítással kapcsolatosan. Beszél a szennyvízmennyiség termeléséről, és egyéb díjak 

megállapításáról.  

Benedek Árpád tanácsos úr szeretné tudni, hogy miért kell hozzájáruljon olyan költségekhez a 

község, amihez nincs köze (munkások fizetése, autófenntartás stb.). Nem a 90 banival van 

gondja, hanem azzal, hogy úgy érzi, olyan költségek vannak beleszámolva, amikhez nem kell 

Csomafalva hozzájáruljon. Van-e arra válasz, hogy miért kellett törvénykezésig eljutni?  

Totpál László adminisztrátor: Az a gond, hogy jelenleg Csomafalva az 50 banit sem fizeti. 

Elmondja, hogy ellenőrizte az ANRSC oldalán a szennyvízdíjakat, amelyek ehhez képest is 

magasak.  

Tótpál László adminisztrátor ismerteti százalékelosztás szerint a szennyvízfogyasztást a 

településekre vonatkozóan. 140.000 m3 derítetlen vízre nem kaptuk meg a kifizetést 

Csomafalvától.  

Gál Katalin tanácsos hölgy ismerteti meglátásait a kialakult helyzettel kapcsolatosan. 

Márton László Szilárd polgármester: Méltányosságról beszél, sorolja azokat a tételeket, 

amelyekhez hozzá kellene Csomafalva is járuljon, nem találja ezt helyesnek. Nem a 90 

banival van gond, tudjuk, hogy felmentek az energiaárak, hanem a felsorolt tételekkel.  

Egyed József polgármester úr elmondja, hogy évekkel ezelőtt is hozzájárult Újfalu község a 

derítési díjhoz, még ha nem is használta. Az ANRSC azért van, hogy az ilyen jellegű vitákat 

megoldja. El kell járni a jogi útját, mi már ebben tudunk dönteni.  



Benedek Árpád tanácsos úr a cheia de repartizare-ről kérdez.  

Csata Jenő adminisztrátor: Mi a garancia arra, hogy a következő alkalommal be leszünk 

vonva az új ár megállapításába.  

Egyed József polgármester úr: Az első árat úgy küldtük, ahogyan az meg volt állapítva. Utána 

kértek be más összegeket.  

Márton László Szilárd polgármester úr kérdezi: Méltányos ezt kifizetni vagy nem méltányos?  

Gál Katalin tanácsos hölgy: Méltányosnak találja, mindenkinek hozzá kell járulnia a 

költségekhez ahhoz, hogy a cég működni tudjon.  

Tóthpál László: Az ANRSC nem méltányosság, hanem százalékos elosztás alapon kérte az 

összegeket. A szakhatóság által leírtakat vették figyelembe. Minőségi szolgáltatás a cél.  

Polgármester: a kialakult helyzetről és partnerségi viszonyról beszél részletesen.  

Egyed József polgármester: A következő lépés közösen összeülni, megállapítani, hogy mi az, 

ami méltányos, mi az, ami nem. Felküldeni a szakhatóságnak az új árat.  

2. Határozattervezet költségvetés-módosításra:  

A polgármester elmondja, hogy a hivatal felújításához kapott további 512.900 lejes 

támogatást a PNDL-ből. Továbbá ismerteti az összegek felosztását a hivatal felújítására 

vonatkozóan, területvásárlások illetve egy másik kapitólusba bekerült a földmérési program.  

Székely Álmos tanácsos úr: A területvásárlás melyik?  

A polgármester válaszol: Itt Borsos Miklós téren a piac mögötti rész, illetve tűzoltószertárnak 

és a Honcsok utca végében lévő részekre.  

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 26. számú 

tanácshatározat. 

3. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

A polgármester elmondja, hogy bent volt a parlamentben Bende Sándornál, Cseke Attila 

miniszternél és a CNI-nél. A miniszternek ismertette az óvodával kapcsolatos helyzetet. A 

CNI-nél átadta a kicsi iskola terveit, jó eséllyel idén akár már kezdhetik a licitet.  

A polgármester elmondja, hogy területvásárlásra három ajánlat érkezett. Az Alszegben, falu 

végén, a Marosparti iskolával szembeni rész.  

Székely Álmos tanácsos úr: Megkérdezte Csata Leventét, eladná, konkrét számot nem 

mondott.  

Korpos Levente tanácsos úr: Értékbecslő által adott számokat muszáj kifizetni? 

A polgármester válaszol: Meg kell állapítani az értékbecslő által az árat, viszont, ha a helyi 

tanács úgy látja, és számítást tesz mellé, mert a közösségnek fontos és csak ott lehet 

megvalósítani, van rá lehetőség.  

Alpolgármester elmondja, hogy a múlt héten volt egy szemétgyűjtési akció. Ismerteti ennek 

részleteit.  



Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Ha mégis úgy adódna, hogy ideiglenes tetőt kell építeni, 

hogy kell elképzelni.  

A polgármester válaszol: Laposabb szerkezetű, fából. Beborítva egy erősebb fóliával. 

Székely Álmos tanácsos úr: Az erdőn az egyik aknába folyik be a talajvíz.  

A polgármester válaszol: Nem tud róla, de jelezni fogják a cégnek. Ki kell jöjjenek és 

ellenőrizzék.  

 

Az ülést bezárják.  

Lejegyezte: Erős Boglárka  

 


