Tanácsülés
szeptember 25.
Az ülésen nincs jelen: Csata Andrea, Domokos Árpád.
A polgármester elmondja, hogy a jegyzőnő munkaviszonyának felfüggesztését kérte egy
évre, eszerint egy rövid periódusra Köllő Hunor köztisztviselő fogja helyettesíteni.

Az ülésvezető Orbán Vilmos tanácsos úr ismerteti a napirendi pontokat.
1.

Határozattervezet a Csomafalvi legelő üzemtervének jóváhagyására

2. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa kiindulási árának módosítására
3. Határozattervezet közvagyon-módosításra
4. Határozattervezet az Önkéntes Polgárvédelmi Közszolgálat módosított személyzeti
felépítésének jóváhagyására
5. Határozattervezet egy előadói munkakör tanácsadói munkakörré való módosítására
6. Határozattervezet költségvetés-módosításra
7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása: a Köllő Miklós Iskola kérése

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető azzal a módosítással, hogy a tanácsülésen jelen levő Gál
Attila adminisztrátor kerüljön. Korpos Levente tanácsos úr nem ért egyet kéri, hogy várják
meg Csata Andrea tanácsos hölgyet.
A felolvasott sorrendben fogják tárgyalni a napirendi pontokat.
1.

Határozattervezet a Csomafalvi legelő üzemtervének jóváhagyására

Az alpolgármester ismerteti az üzemtervet.
A polgármester tisztázza, hogy a legeltetési ütemtervvel nem összetévesztendő, ebben a
dokumentációban pl. a föld minőségről, talajmintáról, növényzet-összetételéről van szó.
Benedek Árpád tanácsos úr egyetért a polgármesterrel, szerinte ez inkább egy általános leírás.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy ez miért kell?
A polgármester elmondja, hogy a földtámogatások igényléséhez szükséges, mert legelős
területek vannak.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 9 mellette, 2 tartózkodás (Korpos Levente, Székely
István).
Megszületik az 53. számú tanácshatározat.

2. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa kiindulási árának módosítására
A polgármester elmondja, hogy kétszer kerül sor licitre, mivel nem jelentkezett senki így,
25% csökkentést javasolnak.
Benedek Árpád tanácsos úr elmondja, hogy nem kell sokallani ezt a csökkentést.
Csiki Csaba tanácsos úr elmondja, hogy pl. Domokoson 80 lej/m³.
Benedek Árpád javasolja lehozni 120 lejre.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a módosító javaslatot, mindenki egyetért. Megszületik
az 54. számú tanácshatározat.
3. Határozattervezet közvagyon módosításra
A polgármester ismerteti a módosítás szükségességét.
Megérkezik Csata Andrea tanácsos hölgy.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, a határozattervezetet 11 mellette, 1 tartózkodás (Csata
Andrea). Megszületik az 55. számú tanácshatározat.

Jelen van Gál Attila a Gospod Serv és a SPAC ügyintézője. Ismerteti a tartozásról kialakult
helyzetet és a felosztás lehetőségét.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi, hogy ez az összeg hol áll most?
Az adminisztrátor válaszol: 139 740 lej, viszont a kb. 147 lej közti különbség az garanciának
számít.
Csata Andrea két év helyett nem lehetne négy év?
A polgármester válaszol, amennyiben a szabályzat engedi igen.
Köllő Gábor javasolja, hogy következőleg akkor legyen napirendi pontra téve, amikor elő
lesz készítve rendesen.
Orbán Vilmos tanácsos úr kérdezi az adminisztrátort, hogy sikerül-e két hét múlva
előkészíteni egy soron kívüli gyűlésre a kért dolgokat.
Az adminisztrátor: igen, amennyiben a jegyző helyettes és a polgármester úr is rá tudnak
készülni.
Az adminisztrátor beszél az elkészült auditról. Egyik hiányosság, hogy nincs engedély az
ANRSC-től, valamint pénzügyi problémák vannak. Jelenleg kb. 66 ezer lej kintlévőség van.
Ismerteti a betervezett vízmennyiséget, az eladottat és a veszteséget. 145 ezer m³
vízfogyasztást számoltak egy évre. Adódik egy kb. 130 ezer lejes kiesés, amiből ki lehetne
fizetni az alfalvi derítőállomásnak a 90 ezer lejt.
Székely István tanácsos úr kérdezi, mennyi most a veszteség.
Az adminisztrátor kb. 25%, ami bejön a faluba, de nincs eladva.

Székely Levente tanácsos úr kérdezi, hogy van-e olyan lista, amelyik a tartozókat
tartalmazza.
Csata Andrea tanácsos hölgy kéri, hogy a problémákat határozza meg és javasoljon
megoldást rá a közvetkező tanácsülésre.
4. Határozattervezet az Önkéntes Polgárvédelmi Közszolgálat módosított személyzeti
felépítésének jóváhagyására
A polgármester ismerteti a tanácshatározatot.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a módosító javaslatot, mindenki egyetért. Megszületik
az 56. számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet egy előadói munkakör tanácsadói munkakörré való módosítására,
A polgármester elmondja, hogy a jegyzőnő egy éves felfüggesztését kérte a
munkaviszonyának, amelyet jóváhagyott. A hivatal működésének biztosítására Köllő Hunort
nevezte ki helyettesnek.
Elmondja, hogy vannak még betöltetlen köztisztviselői posztok, ott az egyiket javasolja erre a
tanácsosi posztra módosítani. Hozzáteszi, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel, a jegyző
alárendeltségébe tartozó osztályok átkerülnek a polgármester alárendeltségébe.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy ez egy végleges állás lenne?
Polgármester válaszol igen.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi: Felsőfokú jogi végzettséget igényel.
Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi, hogy pl. perekben képviselhet-e.
Polgármester válaszol igen.
Székely Álmos a jegyzőnő, miként nyilatkozott lehet-e olyan, hogy még rákér egy évet.
Polgármester egy évre kérte a felfüggesztést.
6. Határozattervezet költségvetés módosításra
A polgármester elmondja, hogy 10 ezer lej érkezett az árvíz okozta károk kijavítására.
Elmondja a további módosítási javaslatokat. Adminisztrációs költségénél van tervezve 45
ezer lej, nagyrészt ez a fűtést teszi ki. 6000 lej egyéb közszolgáltatások, 7000 lej egyéb
szociális kiadások, Caritas kiszerződés, 16 ezer lej még javasol utak javítására a másik 10
mellé. A polgármester elmondja, hogy a Gazdanap helyszínváltoztatását.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi a tanügynél a vissza nem térítendő támogatásnál ott van
egy összeg azzal mi van? Vajon nincs kipályázva? Elmondja, hogy hallott a
helyszínváltoztatásról
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a módosító javaslatot, mindenki egyetért. Megszületik
az 57. számú tanácshatározat.

7. Különfélék és aktuális problémák megvitatása: a Köllő Miklós Iskola kérése
A polgármester Ismerteti a kérését a Köllő Miklós Iskolának, miszerint kérik, hogy a Helyi
Tanácsból nevesítsenek a vezetőtanácsba. Köllő Gábor és Székely Levente vállalják.
Elmondja, hogy több testvértelepülésen voltak küldöttségben.
A polgármester meghívja a ráckevei színház előadására a jelenlevőket.
Az alpolgármester elmondja, hogy az Üvegcsűrnél az oszlopokon levő kábeleket beletették a
földbe.
A polgármester elmondja, hogy a Gazdanap helyszíne változik, október 6-ra tervezzük.
Polgármester ismerteti az Alfalvi gazdanapi sokadalmon való részvételt.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, hogy nem lehetett volna más időpontra tenni, az október
6-i megemlékezés miatt.
A polgármester elmondja, hogy október 7-re a nagymise utánra tervezzük, mert így többen is
lennének.
Székely Álmos tanácsos úr elmondja, szerinte nincs jó üzenete annak, hogy gyásznapon
ünneplünk.
Székely Levente tanácsos úr elmondja, hogy hívta Papp Laci bácsi Ráckevéről, miszerint
szeretnének egy székely kaput városukba.
A polgármester elmondja, hogy beszélt erről a polgármesterrel szeretnék, ha az Adventi
gyertyagyújtásra meglenne. Elvi szavazást kér arról, hogy tudja-e a helyi tanács ezt vállalni.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy van-e hír az átjárók festéséről.
Polgármester válaszol nem.
Székely Álmos az új tulajdonlapok kibocsátásának helyzetéről kérdez.
A polgármester válaszol.
Csata Andrea tanácsos hölgy kérdezi, hogy lesz-e a lomtalanítás, elektromos hulladékgyűjtés.
Az alpolgármester válaszol igen lesz, az elektromos hulladékot is elszállítják majd az
üvegeket is elvitetjük.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

