Jegyzőkönyv

Az ülésen nincs jelen: Molnár Eszter tanácsoshölgy, Domokos Árpád tanácsos úr.
Az ülésvezető Benedek Árpád tanácsos úr ismerteti a napirendipontokat:
1. A decemberi és januári tanácsüléseken készített jegyzőkönyvek jóváhagyása.
2. Határozattervezet a 2020/2021-es tanévre érvényes iskola hálózat jóváhagyására.
3. Határozattervezet a község 2020-as évi költségvetésének jóváhagyására.
4. Határozattervezet a 2020-as közbeszerzési program jóváhagyására.
5. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal gépparkjának üzemanyagfogyasztási normatív
kvóták megállapítására.
6. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
A polgármester úr a pénteki e-mailja alapján kéri, hogy kerüljön be a közvetkező napirendi
pont: Határozattervezet a 2019-es költségvetés végrehajtásának jóváhagyására vonatkozólag.
Csata Andrea Tanácsos hölgy javasolja, hogy a 3-as napirendi pont előtt legyen tárgyalva.
A jegyzőnő tisztázza ennek törvényességét, elmondja, nem szükséges ezelőtt tárgyalni, mert
nincsnek összefüggésben.
A polgármester elmondja, hogy javaslatot tehet a helyi tanács erre vonatkozóan.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat a polgármester módosító
javaslatával együtt. Mindenki egyetért.
1. A decemberi és januári tanácsüléseken készített jegyzőkönyvek jóváhagyása.
Megérkezik Molnár Eszter tanácsos hölgy.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a decemberi és januári tanácsüléseken készített
jegyzőkönyveket. Mindenki egyetért.
2. Határozattervezet a 2020/2021-es tanévre érvényes iskola hálózat jóváhagyására.
A polgármester elmondja, hogy minden évben a következő tanévre vonatkozót kell
jóváhagyni. Ismerteti az iskolahálózatot.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 2 számú tanácshatározat.
3. Határozattervezet a község 2020-as évi költségvetésének jóváhagyására.
A polgármester elmondja, hogy a monitorban január 6-án jelent meg az éves költségvetés,
ismerteti a tanácshatározatot cikkelyenként. Tételenként mutatja be a bevételi oldalt.
Elmondja, hogy a tavalyi megvalósítás szintjére szabad csak tenni, az fölött nem, a törvény
kéri így.
Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Itt a kiegészítésként kapott visszaosztás 2 millió lej a
tavalyi megvalósítási szint?
Polgármester válaszol: Nem, ezt leközli a pénzügy.

A polgármester ismerteti a költségeket, kiadásokat: anyagi költségek, adminisztrációs
költségek, iskola költségei, deminimis támogatás, bizonyos engedélyek megszerzése,
közvilágítás, játszótéren fejlesztés, községi fölmérő program, tisztasági program
szemételszállítás, zsákok vásárlása, derítőállomás hozzájárulása stb.
Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Az ösztöndíjaknál az iskola kérte a 25 000 lejt? Többet
javasol.
A polgármester válaszol: A tavalyhoz képest is több, a tavaly egyáltalán nem is kértek.
Természtesen ezt az igazgatónővel egyeztetve félévnél lehet módosítani
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Ebben a rendezvények benne kell legyenek?
Polgármester tisztázza.
A polgármester bemutatja a beruházási listát, amely 18 tételt tartalmaz. Egy részére az az
összeg van berakva, amelyet a finanszírozási szerződésben aláírtak. Közben megérkezik
Domokos Árpád tanácsos úr.
A polgármester beszél a saját költségvetésről.
A polgármester bemutatja a rendezvénylistát, ahol a község jelenik meg szervezőként.
Részletezi a Gyergyószéknapokat.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Ezek közül melyik a visszavadító tábor?
A polgármester válaszol.
Csata Andrea tanácsos hölgy: De a fotótábor is tábor.
A polgármester válaszol: Ennek más rendszere van, többen jönnek, mennek. Jegyzőnő, ha
szükségesnek látod, tegyük be a tábort ebbe a listába.
Csata Andrea tanácsos hölgy mondja: Mivel 3 van belőle és úgy érzékelte elég nagy tétel
nem biztos, hogy jó, ha kimarad
Székely Levente tanácsos úr kérdezi: Március 15, június 4, október 6. nem kerülnek ide be?
A polgármester válaszol: Nem kerülnek ide be, mert ez a lista megy a kormánybiztosi
hivatalba.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A nőnapra egy elég komoly összeg van tervezve. Mit
fed?
Polgármester válaszol: A két délután csak a nőké program.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: A 24-nél a gombászókaláka a tavaly is volt, végül
megvalósult?
Polgármester válaszol: Részben volt meg csak.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Mi az a civil szervezetek bálja?
A polgármester válaszol: A tavalyi beszélgetésen a civil szervezetekkel merült fel egy nyílt
bál szervezése, ahol meg tudják magukat mutatni. Célja, támogatókat szerezni a civil
szervezetek részére.
Benedek Árpád mondja: Jótékonysági bál.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A rendhagyó történelemóránál, ha én meghívott vagyok,
akkor szavazhatok-e?
A polgármester válaszol: Igen.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 3 számú tanácshatározat.
4. Határozattervezet a 2020-as közbeszerzési program jóváhagyására.
A polgármester elmondja, hogy ezek azok, amelyekre közbeszerzési eljárást kell indítani.
Részletezi tételenként.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Lehet ilyen nagy különbség a licit és a költségvetés
között?
A polgármester tisztázza.

Korpos Levente tanácsos úr: Ezek az összegek euróból vannak visszalejesítve? Vagy miért
ilyen furcsa összegek?
A polgármester válaszol: Mert a közbeszerzésen dolgozó kollegám az egyik legpontosabb.
Áfából lett visszaszámolva ez az összeg.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 4. számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal gépparkjának üzemanyagfogyasztási
normatív kvóták megállapítására.
A polgármester elmondja, hogy ezek normatív értékek. Az szerint vannak, meghatározva
amennyit a törvény megenged.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Van olyan út, ami nem delegáció?
A polgármester válaszol: Például a prefektúrára való menetel nem delegáció.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik az 5. számú tanácshatározat.
6. Határozattervezet a 2019-es költségvetés végrehajtásának jóváhagyására
vonatkozólag
A polgármester ismerteti tételenként a megvalósítást. A hulladékgazdálkodásnál úgy érzi
jobban megmozdult a lakosság ezzel a rendszerrel.
Csata Andrea tanácsos hölgy megjegyzi, hogy van egy pár tétel, ahol szembetűnő
különbségek vannak.
A polgármester tisztázza.
Csata Andrea: A tavaly be volt tervezve a telekvásárlás az akkor nem valósult meg?
Megvettük?
A polgármester válaszol: A Helyi Tanács határozata nélkül nem lehet vásárolni. Tulajdonlaprendezés van folyamatban ezért nem történt meg a vásárlás.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Nem sikerült elkölteni a 150 000 lejt a kataszteri
programra?
A polgármester válaszol: Amikor indult már akkor mondtam, nem tudjuk elkölteni.
Csata Andrea tanács hölgy kérdezi: Mi történt a kerítésépítéssel, hogy nem használódott fel a
pénz?
A polgármester válaszol: Nem haladtunk oda.
Korpos Levente tanácsos úr: A piactér és az a terület, amire terveződik a sportpálya és a
csarnok, az telekkönyvileg rendben van? Halljuk, hogy amit akarunk venni az nincs még
rendben.
A polgármester válaszol: Nincs telekkönyvileg rendben, nincs telekkönyveztetve viszont a
közvagyonban benne van ’99 óta 1,14 ha.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 6. számú tanácshatározat.
7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
A polgármester ismertet egy protokollszerződést, amelyet az iskolával kell kötni évente.
A Helyi Tanács egyetért.

A polgármester megköszöni a hozzájárulást a testvértelepülésekkel való találkozás
alkalmával.
A polgármester ismerteti a DT-vel kapcsolatos ügyeket.
A polgármester elmondja, hogy március elsejére falugyűlést tervez. Kéri, lehetőség szerint
vegyenek részt.
Csata Andrea tanácsos hölgy mondja: Fog indulni ez a Loki projekt a kanalizálási, víz és a
Veresvirágos. Még egyszer szeretném jelezni, hogy továbbra sem láttam, hogy egyeztetve
lenne az érintettekkel. Lenne egyeztetés a tulajdonosokkal, hogy akkor hogy lesz megoldva
az a vízátvezetés, van-e más lehetőség.
A polgármester elmondja, hogy magánterületen a község nem tud beruházást végezni.
Továbbá tisztázza a helyzetet.
Benedek Árpád észrevételezi, hogy pár helyen nem megy a közvilágítás. Javasolja, hogy a
betontámfalra jó lenne valamilyen korlátot tenni.
A polgármester válaszol. Ez nincs hatáskörükbe, a vízügyhöz tartozik.
Jelen van Csata Jenő a SPAC adminisztrátora. Rövid ismertetőt tart a SPAC-ról,
költségvetésigényéről.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte, Király Bolgárka

