Rendkívüli Tanácsülés
Március 6
Az ülésen nincs jelen: Orbán Vilmos, Domokos Árpád.
Az ülésvezető ismerteti a napi rendi pontokat.
Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
1.Határozattervezet költségvetés módosításra,
2.Határozattervezet a Tájház kialakítására készült projekt előlegéhez szükséges garancialevél
igénylésének jóváhagyására,
3.Határozattervezet a Község csatorna rendszerének felújítására és bővítésére készült projekt
előlegéhez szükséges garancia levél igénylésének jóváhagyására,
4.Határozattervezet a 2018-as esemény lista jóváhagyására,
5.Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,
6. Műszaki tervek ismertetése: Óvoda, Polgármesteri hivatal, Napközi-óvoda,
7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
1.Határozattervezet költségvetés módosításra,
A polgármester úr elmondja, hogy aláírta a finanszírozási szerződést a szennyvíz hálózat
bővítésére múlt pénteken, Gyulafehérváron ezért indokolt a költségvetés módosítás.
Korpos Levente: Ez az összeg bekerül a SPAC hoz?
Polgármester: Nem, a mi költségvetésünkbe kerül be.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 20. számú
tanácshatározat.
2.Határozattervezet a Tájház kialakítására készült projekt előlegéhez szükséges garancialevél
igénylésének jóváhagyására,
A polgármester bemutatja a határozattervezetet, elmondja, hogy a kettős cikkelyben a garancia
levél igénylésének elfogadásáról van szó, a hármas és négyes cikkelyek rendelkező
cikkelyek.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 16. számú tanácshatározat.
3.Határozattervezet a Község csatorna rendszerének felújítására és bővítésére készült projekt
előlegéhez szükséges garancia levél igénylésének jóváhagyására,
A polgármester bemutatja a határozattervezetet.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 17. számú tanácshatározat.
4.Határozattervezet a 2018-as esemény lista jóváhagyására,
Polgármester bemutatja a határozattervezetet, az eseménylistát és a hozzárendelt összegeket,
Csata Andrea: a szakbizottság két kérdését továbbítja: Mozdulj rá nincs betervezve?
Polgármester: Nincs betervezve.
Csata Andrea: Mit jelentenek a 0 összegek?
Polgármester: Nincs költségvonzatuk.
Benedek Árpád: A augusztusra tenisz helyett kerüljön be a pingpong április hónapra.
Székely Álmos: A Mozdulj rá-t senki nem akarja megszervezni? Egy elég jól bejáratott rendezvény
volt.
Polgármester: Pályázhat rá a sportklub.

Csiki Csaba javasolja, hogy legyen megszervezve egy nagy takarítás.
Korpos Levente: 17-es rész?
Polgármester: Az elmaradt nagykorúsítás helyett, ennek a korosztálynak egy 20 éves találkozó.
Székely Álmos: Ez nem lesz egy 20 éves kortárstalálkozó?
Polgármester: Ebből a mi részünkről nem lesz hagyomány.
Székely Álmos: Nem lehetne másképp megnevezni?
Székely Álmos: A 18 pont mit takar?
Polgármester tisztázza.
Csata Andrea:3 pont?
Polgármester a testvértelepülésekkel a találkozó.
Székely Levente: A kilátónál le van esve a tető. Nem lehet kalákával visszarakni?
Csiki Csaba az egy ajtó, azt csak a helyére kell tenni, nem kell arra kaláka.
Székely Álmos: A fürdőnél 5 db rendezvény van. Az épületek milyen állapotban vannak? Nem
lehetne oda még valamit szervezni.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 1 tartózkodás Csata Jenő, 9 mellette, megszületik a 18. számú
tanácshatározat.
5.Határozattervezet a vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,
Székely Álmos: Mi alapján lettek az összegek betervezve?
Polgármester: Igényfelmérés alapján, így lett a költségvetésbe is elfogadva.
Csata Andrea a szakbizottság részéről:
Javasolják, hogy előző év végén költségvetés nélkül hirdessék meg.
Jegyzőnő elmondja, hogy a hivatalos közlönyben meg kell hirdetni és költségvetés nélkül nem
lehetséges.
Csata Andrea: Ha marad meg a keretből, akkor abban az esteben van-e újabb nyilvános
meghirdetés?
Polgármester: Tavaszi és őszi meghirdetés van.
Márton László Szilárd kéri a módosítást.
A módósítást egyöntetűen megszavazzák.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 19. számú tanácshatározat.
6. Műszaki tervek ismertetése: Óvoda, Polgármesteri hivatal, Napközi-óvoda,
Jelen vannak a ONECAD és a Rolling Rom cégektől két személy, akik be fogják mutatni az
Óvoda- Napközi felújátásra készült tervet. A tervező úr elmondja, hogy a termeket a
normáknak megfelelve tervezték, öltözőkkel, orvosi rendelővel, elkülönítővel, előtérrel,
hozzáteszi, hogy a fő bejárat az utcáról marad.
A polgármester elmondja elvárás volt, hogy az épület megtartja a jellegét. Egyik részen van
tervezve az óvoda másikban pedig a napközi, van tervezve még raktár, öltözők, iroda.
Meghosszabbították az épületet, ahova tervezve van egy díszterem/tornaterem, másik részen
mosoda, kazánház. A pince rész is ki lesz javítva, ahová sókamrát terveznek.
A tervező úr kitér, az udvarra is van zöld övezet, játszótér, filagória, a napfény/eső ellen.
Csata Andrea: Autóval hol lehet bemenni? Polgármester válaszol.
Székely Álmos az udvaron van egy kút. Arra van tervezve egy épület.
Csata Andrea megjegyezi, hogy vizes a pince.
Korpos Levente javasolja, hogy a bejáratnál legyen másképp az ajtó: egyik fele nagyobb a másik
kisebb, mert nem nyítják ki mindig mindkét felét.
A polgármester elmondja, hogy van egy stílusa így nem ért egyet azzal, hogy eltérjenek ettől.
Korpos Levente: Nem lehetne nagyobb termek nagysága? Elég kicsinek tűnik.
Polgármester elmondja, hogy figyelembe vették az óvónők az iskolavezetőség kéréseit, ötleteit.
Csata Andrea: Nem lehetne termet kibérelni? Márton László Szilárd: erre megvan a törvény, hogy
iskola épülettel mit lehet.

Székely Álmos észrevételezi, hogy az egyik terem elhelyezkedése nem megfelelő, mert ott van a
szomszédos épület.
Korpos Levente javasolja, tegyenek ablakot, vagy üvegtéglát.
Jegyzőnő ismerteti a törvényt, amely a felmerült kérdésre ad választ.
Korpos Levente: Kaphatunk-e egy újra tervezettet?
A polgármester kérte, hogy a multifunkcionális teremben legyen valamilyen szélfogó rész.
Korpos Levnete: Kérnek-e olyat, hogy pl 3 évig legyen x létszámú gyerek?
Tervező: Elmondja, hogy az kitét, hogy 5 évig ne legyen összevonva más csoporttal/ intézménnyel.
Polgármesteri hivatal épületére vonatkozólag: A polgármester elmondja, hogy tervben van a
külső belső nyílászárók cseréje, külső szigetelés, tetőzet beépítése, mozgássérült rámpa előtér
lépcső újra burkolása, korlát cseréje.
7. Különfélék és aktuális problémák meg itatása.
Csiki Lajos, Csomafalva 1352 szám alatti lakós kérése a Helyi Tanácshoz. Kéri a
Cigányoknál levő o,3o ha területének a tisztázását. Jegyzőnő elmondja, hogy ez nem a Helyi
tanács hatáskörébe tartozik. Az Alpolgármester megígéri, hogy helyszínen kivizsgálja az
ügyet, előkészítjük a választ és következő gyűlésen bemutatjuk.
Gál Attila adminisztrátor felmondása. Jegyzőnő felolvassa a jogi véleményezését. A
tanácstagok javasolják, hogy ezt válaszoljuk meg az adminisztrátornak, hogy tudomásul
vették a felmondását, viszont csak abban az esetben fogadhatják azt el, ha a mínusz helyzetét
megoldja.
Korpos Levente: A Szilagyi iskolában a Főút fele levő osztály penészes és meglyukadt a
bojler.
Polgármester: ezt papíron kellett volna jelezni, mert garanciában volt az iskola és ebben a
periódusban meg kellett volna javítani vagy kicserélni.
Székely Álmos : megjelent a hirdetés, hogy az AFA miatt megnövekszik a víz ara.
Polgármester ezt a hirdetést a Víz és csatornázási közszolgálat tette ki. Valóban AFA fizetők
lettek.
A tanácsosok javasoljak, hogy az adminisztrátor jöjjön be és magyarázza el ezt a helyzetet.
Nézzük meg, hogy kell-e határozat az AFA fizetés elfogadására.
Korpos Levente: Gál Attila nem tartotta be a határidőket.
Székely Álmos kérdezi, hogy ide jön-e az RDS RCS.
Polgármester igen, ha lesz erre engedélyük.
Székely Almos: mi a helyzet a radiocomos internettel.
Polgármester: működik. A hivatalnak is onnan van az alternative netje.
Csata Jenő kérdezi, hogy a parcellázási tervvel hogy haladtunk.
Polgármester a működési szabályzatot most dolgozzuk ki.
Más megbeszélni való nem lévén, a gyűlést bezárjuk.

Lejegyezte: Király Boglárka

