Tanácsülés
December 3.

Az ülésen nincs jelen: Székely Levente, Csata Andrea, Domokos Árpád
Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat, szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.
1. Határozattervezet a közvilágítási beruházás aktualizált értékének elfogadására
A polgármester bemutatja a határozattervezetet, elmondja, hogy a SF-hez képest változtak a
költségek, részletezi a változásokat, hozzáteszi, hogy így 11 500 lejjel növekszik a projekt
értéke.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 65-ös számú
tanácshatározat.
2. Határozattervet a bánya területéről bélyegzett fa értékesítésének jóváhagyására
A polgármester elmondja, hogy a bérlő kérésére szabadították fel a területet. Erre külön
szerződés lett kötve az erdészettel, innen az összes fa le lett bélyegezve, 72 m³ tesz ki,
részletezi kategóriánként a faállományt. 139 lej/m³ lábon a fa értéke, ez a referenciáknak
megfelelően lett megállapítva. Hozzáteszi, hogy ehhez a határozattervezethez tartozik a
licitdokumentáció is.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy a múltkorit sikerült-e eladni?
Polgármester válaszol: Igen.
Székely Levente tanácsos úr megérkezik.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 10 mellette.
Székely Levente nem szavaz lévén, hogy késve érkezett.
Megszületik a 66-os számú tanácshatározat
3. Határozattervet költségvetés módosítására
A polgármester ismerteti a bevételi oldalon az összegeket.
Megérkezik Csata Andrea tanácsos hölgy.
A polgármester ismerteti kiadások részen javasolt módosításokat.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A tavaly szó volt arról, hogy a térre vásárolnak új karácsonyi
díszeket.
Polgármester válaszol: Nem lett vásárolva.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Megszületik a 67-es számú
tanácshatározat.
4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása
Jelen van Gál Attila a SPAC és a Gospod Serv adminisztrátora.

Bemutatja a 2018-as év megvalósításait, engedélyek érvényességét, elmondja, hogy a
kintlévőségek miatt is veszteségesen működik a közszolgálat.
Székely Levente tanácsos úr mondja, hogy van egy bizonyos víz mennyiség, ami bejött, de
nem lett eladva. Azt kinek lehetne eladni?
Gál Attila adminisztrátor válaszol, hogy sajnos az a víz bejön, de nem tudjuk az egészet
kiszámlázni.
Székely Levente tanácsos úr elmondja, hogy volt egy javaslata a tartozókkal kapcsolatosan.
Gál Attila adminisztrátor elmondja, hogy azokban az estekben, amikor vitték ki a számlát
személyesen mentek a kollegák.
Csata Jenő tanácsos úr kérdezi, hogy mérődik-e itt, hogy mennyi víz megy Alfaluba a derítő
állomáshoz.
Gál Attila adminisztrátor válaszol: Sajnos nem, de akarnak külön mérőket szerelni. Az évi
költségeket osszák 3 fele, így számolják a ki a ránk eső részeket.
Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi, hogy van-e olyanra lehetőség, hogy 3 fele osszák a
büntetéseket is.
Gál Attila adminisztrátor válasza, hogy ez a rendszer így működik.
Benedek Árpád kérdezi, hogy miért kell a büntetésekbe is belepótolni.
A polgármester elmondja, hogy 1/3-1/3 részbe vannak elosztva a jogok, így a költségek is
három fele osztódnak. A 2017-es költségeket részletezi működés, személyzeti és büntetések
részen.
Csata Andrea tanácsos hölgy mondja, hogy volt egy jogi akadály, ami miatt nem tudtuk
fizetni.
A polgármester elmondja, hogy igen volt jogi alapja, de előkerült egy tanácshatározat 2005ből egy számvevőszékes ellenőrzés során. Valamint nem lehetett tudni, hogy ki kell kifizesse
a hivatal vagy a közszolgálat.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy a hivatal kellene kifizesse?
A polgármester válaszol: Igen.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi van-e erre most pénz a költségvetésben?
A polgármester válaszol: Nincs.
Székely Álmos tanácsos úr mondja, hogy az adminisztrátor által adott elemzésben írja, hogy
14 db. csatlakozási kérelem volt leadva 2018-ban ebből 2 lett megoldva.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi ebben az évben még lesz-e a költségvetés-módosítás?
A polgármester válaszol: Igen.
Székely Levente, Korpos Levente és Csata Andrea diskurzusából arra következtetésre jutnak,
hogyha mindenki befizeti, amit be kell, akkor is kb. 50 ezer lejre lenne szükség a SPAC-nál.

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi mikorra lehetne egy vízármódosítást végrehajtani?
Adminisztrátor válaszol: Kb. januárban
Polgármester kéri az adminisztrátort, hogy készítsen egy tervet arra vonatkozóan, hogy ezt
hogyan lehetne megoldani.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy mennyi a veszteség.
Gál Attila adminisztrátor: Ugyanaz az állapot, ami volt.
Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy sikerült-e Baróti Évával egyeztetni a
problémájáról.
Adminisztrátor válaszol: Igen, egyeztettünk vele.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi mi a helyzet a Gospoddal?
Adminisztrátor válaszol: Éppen arra akar kitérni.
Benedek Árpád kérdezi, hogy a vízkikötések személyes okok miatt nincsenek?
Székely Levente elmondja, hogy volt egy javaslata miszerint ki kell rakni a tv-be a helyi
önkormányzat nevében egy felszólítást a tartozókkal kapcsolatosan.
A polgármester elmondja, hogy a törvényeket nem nézte át ezzel kapcsolatosan, de az a
véleménye, hogy ha egy hivatalos dokumentumot, felszólítást nem vesznek komolyan, akkor
egy tv-s hirdetést sem fognak.
Csata Andrea tanácsos hölgy elmondja véleményét, hogy jó lenne hozni egy külsős
végrehajtó céget. Kéri az adminisztrátort, hogy nézzen ennek is utána.
Köllő Hunor ismerteti a tavalyi számvevőszékes ellenőrzés során károkozásnak nevezett részt
a bánya koncessziójával kapcsolatosan, azt a feladatot kapták, hogy ezt ismertessék a helyi
tanáccsal. Ennek megoldásának határideje július 15.
A polgármester ismertet egy kérést Köllő Zoltántól, amelyben kéri, hogy a forgalmi
büntetéseket és a késedelmi kamatot töröljék el, mert nincs amiből kifizetnie. Az
adóosztályon kért választ erre vonatkozóan, de nincs lehetőség eltörölni az adótartozását.
Székely Álmos tanácsos úr: Adjunk egy olyan választ, hogy eltörölni nem lehet, de van
lehetőség felosztásra.
Székely Levente tanácsos úr egyet ért Székely Álmossal.
Polgármester elmondja, hogy a jogtanácsosi állásra két jelentkező volt, ebből az írásbeli
vizsgán csak egy személy jelent meg.
Köllő Hunor elmondja, hogy az egyik jelentkező most végez a mesterivel, a másik jelentkező
pedig most végzi a harmadik mesterképzését.
A polgármester elmondja, hogy a zászlós pert alapfokon elvesztettük, fellebbezni fogunk.
Kérik levenni a zászlót.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy a 0,5 a pont leadáshoz szükséges?

Polgármester igennel válaszol.
Molnár Eszter tanácsos hölgy kérdezi, hogy lenne-e lehetőség idén közkorcsolyázásra.
Alpolgármester válaszol: Egyszer fel kell térképezni, hogy mit kell csinálni. Akár lehetne egy
kalákát szervezni.
Székely Álmos tanácsos úr a korisuli programról kérdez.
Polgármester válaszol: Igen van erre lehetőség, történt igényfelmérés is. Az önkormányzati
hozzájárulás utaztatásban és a jégpályabérlésben merül ki.
Molnár Eszter tanácsos hölgy: Azoknál a portáknál, ahol nincs megoldva a hótalanítás vagy
nyáron a kaszálás, arra mi lenne a megoldás.
Polgármester válaszol: Minden portának van gazdája, ők kellene ezeket a feladatokat ellássák
vagy valaki biztosítsa ezt.
Benedek Árpád tanácsos úr elmondja Bakatalórántháza példáját ezzel kapcsolatosan.
Székely Álmos tanácsos úr elmondja, hogy a közutak mentén sincs gondozva rendesen akkor
ezt hogy lehet orvosolni, először példát kellene mutatni.
Alpolgármester elmondja, hogy idén le volt kaszálva.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, nem lehet a Gospodnál egy ilyen szolgáltatást kitalálni.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Amikor itt volt a számvevőszék, akkor gondolom készült egy
jelentés, hogy a kő a bányából hová kerül.
Polgármester válaszol, hogy nem készült ilyen jelentés.
Csata Andrea: Szó volt arról, hogy kerül ki utcákba. Arra kíváncsi hova került ki.
Csata Andrea tanácsos hölgy szó volt a hoki gáláról azzal, hogy állunk.
Polgármester válaszol: Jövőre tervezzük.
Csata Andrea tanácsos hölgy: Van lehetőség pályázni kultúrotthonok felújítására. Javasol
légkondicionálót, illetve a mosdó helyzetének megoldását, pl a járdából elvenni részt.
Polgármester válaszol: Már volt erről szó, de a tűzvédelmi engedély miatt akadályba
ütköztek, aztán időközben kiderült, hogy nem szükséges. Egyeztetett Csiki Tiborral is már
erről.
Csata Andrea tanácsos hölgy a jövő évi testvértelepülési találkozóról kérdez.
Polgármester válaszol: Tervezzük, bízzunk benne, hogy sikerül megszervezni.
Benedek Árpád tanácsos úr a tormaterem állapotáról beszél.
Székely Levente tanácsos úr a múlt vasárnapi 24-ek társulásának gyűléséről érdeklődik.
Polgármester válaszol: 2000-ben létrejött a magánerdők visszaigénylése során, maradt egy
tagság, akinek még nincs kimérve. Elmondja, hogy ez nem egy közbirtokosság, egy
tulajdonosi társulás. Három variáns van, amikből választhatnak. Van egy csoport, aki ebben
segít.

Korpos Levente tanácsos úr az óvodaépítésnél van-e csúszás?
Polgármester válaszol: Igen, van.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy a járdával, hogy állunk.
Polgármester válaszol: Mindannyian vártunk, az ANAP nem adott választ a Megyei
Tanácsnak a feltöltött közbeszerzési dokumentációra, ami a munkálatokra vonatkozik.
Alpolgármester beszámol a Ráckevei hétvégéről, a székelykapu-avatásról.
Csata Jenő tanácsos úr ismerteti, hogy a szennyvíz jön fel a Farkasdombon. Elmondja, hogy a
tanyája elől 3 zsák szemetet szedett össze.
Székely Álmos tanácsos úr: Volt egy olyan javaslat, hogy a szelektív hulladékgyűjtéshez
adnak zsákot.
Alpolgármester válaszol, sajnos ezt a szolgáltató nem tudja biztosítani.
Székely Levente kérdezi, hogy vannak, az eredi házaknak házszámaik.
Polgármester válaszol: Még csak a zónák lettek elfogadva.
Korpos Levente tanácsos úr elmondja véleményét a szeméttel kapcsolatosan, szerinte kellene
emelni a limiten, hogy mindenki több szemetet tudjon kirakni.
Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

