Jegyzőkönyv
November 6.

Az ülésen nincs jelen: Csata Andrea, Orbán Vilmos, Domokos Árpád.
Az ülésvezető Székely Levente ismerteti a napirendipontokat:
1. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására.
2. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.

1. Határozattervezet a községi költségvetés módosításának jóváhagyására.
A polgármester elmondja, hogy három célra kaptunk összeget a Megyei Tanácstól,
jövedelemdó-visszaosztásból 75 000 lejt árvízvédelemre a Központon, valamint 14 600 lejt a
tűzoltók felszerelésének bővítésére, Áfa visszaosztásból 200 000 lejt a 61-es községi út
javítására. Főtéren az Enke kiásására szánnák a 75 000 lejt, illetve vízelnyelőcsatorna
kialakítására. A 61-es községi út Dáviddomb, Töltés (Gerőig) modernizálása, ez az összeg
javítási munkálatokra van kérve. 2007-ben lett ez a szakasz aszfaltozva, látható volt a
tavasszal is, hogy kátyúsodott, nem folyt le a víz helyenként. Összességben a Megyei úttól
Gerőig 4 cm-s egybefüggő aszfaltréteg van tervezve. Ezt az összeget csak minősített községi
útra lehet költeni, célszerűen. Nem fog ebbe az összegben beleférni ez a munkálat, ezért
javasol majd átcsoportosítást.
Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Az Enke takarítására az összeget idén el kell költeni?
Kell rá terv?
Polgármester válaszol: Igen, el kell költeni. Terv nem szükséges, mert nem beruházás,
árvízvédelmi program.
Benedek Árpád tanácsos úr köszöni a támogatást. Jó lett volna a 62-es községi úton folyatni a
munkálatot.
Polgármester tisztázza a 62-es községi út helyzetét.
Székely Levente tanácsosúr kérdezi, hogy az iskola által volt-e kérés letéve a korisulira
vonatkozóan? Most be lehet foglalni a költségvetésbe?
Polgármester válaszol: Nincs félretéve erre pénz, de lehet tenni rá. Megkereste a
pályafenntartó az árajánlattal, ezt az iskola fele továbbította szóban, de nem igényelték, mert
a Tanfelügyelőség nem díjazza ezt, valamint szülők sem, mert iskolaidőben van. Most
megkeresték írásban az iskolát, de nem érkezett még válasz rá.
Korpos Levente tanácsos úr: Érti, hogy a Megyei Tanács csak erre adhat pénzt, de miért csak
most adják? Az a gyanúja, hogy nem lesz elég jó idő ehhez a munkálathoz.
Polgármester válaszol: Valószínűnek tartja, nem kell visszaadni, kb. 3-4 hét alatt lehetne
kivitelezni.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a
74/2019 számú tanácshatározat.
2. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
A polgármester továbbítja a meghívót a Nagykorúsító ünnepségre vonatkozóan.

Székely Álmos tanácsos úr a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos e-mailjáról beszél.
Kérdezi, sikerült-e utánanézni?
Alpolgármester válaszol: A cég azon dolgozik, hogy minél több fajta hulladékot tudjanak
gyűjteni.
Köllő Gábor tanácsos úr az üveggyűjtésről kérdez.
Alpolgármester válaszol: November 14- én kezdik, ha nem fejezik be, akkor 15-én folytatják.
Székely Álmos tanácsos úr: Az RDE Hargitán több olyan dolog van, amit a másik cég nem
gyűjt.
Király Szabolcs tanácsos úr kérdezi: Az új óvodában milyen padlóborítás lesz?
Polgármester: Műanyag burkolat.
Korpos Levente tanácsos úr: Mikorra várható a kezdés?
Polgármester válaszol: Az iskolától is függ, a téli szünet utánra tervezik.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Kellett volna arról tudjon a Helyi Tanács, hogy vizsga
volt két közhivatalnoki posztra?
A polgármester válaszol: Erről nem kellett döntést hozni, az előző kettőt, amelyet jóváhagyott
a Helyi Tanács vizsga nélkül a törvény engedi meg.
A jegyzőnő kiegészíti.
Korpos Levente tanácsos úr az erdei út javításáról kérdez.
Polgármester válaszol: Megnézi az állapotát.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

