Tanácsülés
Július 23.

Az ülésen mindenki jelen van.
Köllő Gábor az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:
1. Határozattervezet a község közvilágításának felújítási munkálataihoz szükséges
szakfelügyelővel kötött szerződés jóváhagyására,
2. A 28/2o18-as határozat javított formájának jóváhagyása,
3. Határozattervezet az újonnan belterületbe bevett zónák elnevezésére.
4. Határozattervezet egy partnerségi szerződés megkötésének jóváhagyására, amit a
község és a Gyulafehérvári Caritas köt meg annak érdekében, hogy pályázhassunk a
Napfény Szociális Központ felszerelésének bővítésére,
5. Határozattervezet a 2o18-as félévi pénzügyi mérleg jóváhagyására,
6. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítésére,
7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Az ülésvezető szavazásra bocsájtva a különfélék előre vétele, ezáltal meghallgatva Fejér Miklós és
Gál Attilla kéréseit.
Egyhangúan elfogadják.
1. Fejér Miklós kérése.
Polgármester felolvassa az érintett Fejér Miklós kérését, amely a május hónap folyamán a
polgármesterhez és helyi tanácshoz intézett kérése kerül megvitatásra, valamint az ellenőrzés során
készült a jegyzőkönyvet és a kiközölt választ is.
Domokos Árpád mint a témában érintetett ismerteti álláspontját.
A polgármester újra ellenőrzi a helyzetet és az adott választ is.
Korpos Levente tanácsos azt kéri, hogy más eseteknél hamarabb kerüljön a helyi tanács elé az
ilyen eseteket, mivel ez az eset későn került a tanács éle, valamint szorgalmazza, hogy Domokos
Árpád tegyen meg mindent az ügy megoldására.
Székely Levente véleménye a témában, hogy az állatokat kell keríteni és meg kell akadályozni,
hogy mások területére megessenek. Székely Álmos véleményé is hasonló.

2. Az ülés elnöke kéri ismertetni a másodikpontos a különfélék listáján. Polgármester ismerteti
Gál Attila 2018. július 12.-i kérését melyben a felmondásának elfogadását kéri közös
megegyezés alapján. Gál Attila ismerteti álláspontját az ügykapcsán.
Csata Jenő azt kérdezi, hogy a felmondás oka az utóbbi időben történt feljelentések miatt
történik-e?
Gál Attila válaszként közli? Igen.
Korpos Levente kérésére ismerteti mik voltak ezek a feljelentések.
A polgármester emlékezteti a helyi tanácsot, hogy ők is szavazásra kell, bocsássa a
felmondáselfogadását. Elmondja, hogy ki kell alaktani egy belső audit csoportot, hogy
átnézze a törvényi oldalát, illetve a vállalásokat, elkészítve egy auditot, amivel a pénzügyi és
jogi oldalakat is át kell nézni.
Csata Andrea meg kérdezi 30 napot ki fogja-e dolgozni a felmondás elfogadásától?
Gál Attila válasza: Igen.
Az ülés elnöke, Köllő Gábor kéri, hogy a polgármester által említett 10 napon belül legyen
meg az audit és akkor tartani kell egy rendkívüli tanácsülés.
Szavazásra bocsájtja a témát:
Orbán Vilmos megkérdezi, mit lehet tenni azokkal, akik nem fizetnek.
Gál Attila közli, hogy ki kell kötni őket, viszont ahhoz ki kell ásni és el kell kint vágni a vizet.
Székely Álmos véleménye, hogy ez azzal jár, hogy mindenkivel személyeskedni kell.
Korpos Levente megkérdezi, hogy mi lesz a Gospod Serv Srl tartozásával illetve, hogy Gál
Attila ott betöltött funkciójának felfüggesztése is megtörténhet-e?
Csata Andrea megkérdezi el lehet-e törülni ezt a tartozást?
Azt a választ kapja a polgármester és a jegyző részéről, hogy eltörölhető lenne, de a jogászok
nem így látják.
Polgármester elmondja, hogy a rendkívüli tanácsülésre bekerülhet napirendi pontba.
Csata Andrea egyet ért vele.
Köllő Gábor a Megvitatásra kerül az első napirendi pont.

A polgármester ismerteti a határozat tervezet:
1. Határozattervezet a község közvilágításának felújítási munkálataihoz szükséges
szakfelügyelővel kötött szerződés jóváhagyására,
Szavazára bocsájtja a határozat tervezetet:
Egy ellene
12 mellette

Második napirendipont kerül ismertetésre.

2.

A 28/2o18-as határozat javított formájának jóváhagyása,

Szavazásra bocsájtják a módosítás elfogadását.
Egyöntetűen elfogadják.

A harmadik napirendipont kerül ismertetésre:

3. Határozattervezet az újonnan belterületbe bevett zónák elnevezésére.
A polgármester ismerteti a tervezetet.
Székely Levente a formaoldaláról kérdez, hogy mint postacím érvényes lesz e a házszám az
utcanévjegyzék által a postai szállításnak is?
A válasz: Igen
A polgármester elmondja, hogy a falufejlesztés okán is fontos a házszámozás.
Korpos Levente: Mindenki fog kapni házszámot az is aki nem kérte a beltelkesítést?
A válasz Igen.
Szavazás
Mindenki egyet ért.

A negyedik napirendi pont ismertetése:

3. 4. Határozattervezet egy partnerségi szerződés megkötésének jóváhagyására, amit a
község és a Gyulafehérvári Caritas köt meg annak érdekében, hogy pályázhassunk a
Napfény Szociális Központ felszerelésének bővítésére,
A polgármester ismerteti a határozat tervezetet.
Szavazásra bocsájtják a tervezetet:
Egyet ért: mindenki egyöntetűen
Nem ért egyet: Az ötödik napirendipont kerül ismertetésre a polgármester által.

5. Határozattervezet a 2o18-as félévi pénzügyi mérleg jóváhagyására,
Székely Levente: Hulladékgazdálkodás esetében 70%-ban jött be a pénz mi az oka?
A polgármester válaszol.
Korpos Levente: Büntetéseknél mi az 1300 lej?
Polgármester válasza, a térrendezésnél az egyik cég kellett fizesse késedelme miatt.
Csata Andrea: Leader-es csatornázás mit takar?
Polgármester válaszol.
Csata Andrea: a turisztikai iroda költségvetésénél mi a 165%?
Polgármester: Több program lett a turisztikai iroda költségkörébe áttéve.

Székely Álmos: A telekkönyvi méréseket végez-e a mérnök a mezőkön?
Válasz: Igen
Korpos Levente: Az erdei utakkal mi a helyzet? Mikor lesznek kijavítva.
Válasz: A héten jön a cég javítani.
Szavazat: Mindenki egyöntetűen elfogadja

A hatodik napirendi pont ismertetése.
A polgármester ismerteti a határozattervezetet:

6. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítésére,
Benedek Árpád : indokolja a az eladási ár alacsony mivoltának okát.
Székely Levente: Nem lehetett volna ősszel levágni, vagy a procedúra és a dokumentáció
kibocsájtásának körülményessége a késedelem oka?
Benedek Árpád: A procedúra körülményessége az oka.
Székely Álmos: Ez az Ár sok vagy kevés?
Polgármester: Az erdészet adja meg a licit árát, az első licit után lehet az árat visszavenni.
Szavazás:
Mindenki egyöntetűen elfogadja.

A hetedik napirendipont ismertetésre kerül:

7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Az Interholz SRL problémájának és kérésének megvitatása.
Polgármester ismerteti a kérését.
Székely Levente: Az ANANP-t nem lehet beperelni, hogy, akadályozza az adó és a bérleti díj
behajtását?
Benedek Árpád: Nem érdemes.
Szavazásra bocsájtva:
Mindenki egyöntetűen egyet ért.
Algyőd testvértelepülési kérelmet intézett Gyergyócsomafalvához.
Korpos Levente: Az iskolához már járnak erről a településről. Javasoljuk, hogy az iskolának legyen
testvériskolája.
Polgármester: Mindenki gondolkodjon el ezen.

Polgármester ismerteti az utóbbi hónapokban a hivatalra kirótt bírságokat.

Csata Jenő: A Loki eltérőnél a kétkuka tele van. Nem lehet a hétvégi házaknak szemét adód kiróni?
Pár lejt nem szörnyű összeget.
Alpolgármester: Jó ötletnek tartja. Keresünk rá megoldást.
Csata Andrea: A Megyei Tanácsnak kiközölve volt-e hogy fessék fel az utakra a gyalogátkelőket?
Polgármester: Igen szóltunk.
Korpos Levente: A Szilfás társas kifizetésére honnan lett pénz?
Polgármester: elmagyarázza a kifizetés módján.
Székely Álmos: A kerektóban a nem aszfaltozott részek karbantartásra kerülnek-e?
Polgármester: ahogy haladunk a községi utak feljavításával oda is kerül anyag.
Székely Álmos: A falunap megnevezésével kapcsolatos szavazás eredménye kapcsán lesz-e kiközlés?
Polgármester: Kielemzés után valószínűleg igen.
Székely Levente: a Kultúrotthon alaksora tele van vízzel azt nem lehet kiszívatni?
Alpolgármester: Igen

Lejegyezte: Simon Beáta

