Tanácsülés
December 14.
Az ülésen minden tanácsos jelen van.
Az ülésvezető Csiki Csaba tanácsos úr, ismerteti a napirendi pontokat.
1. A novemberi gyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása,
2. Határozattervezet a Közvilágítási szolgálat megalakítására,
3. Határozattervezet az ADI Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás alapító
okiratának és működési szabályzatának módosítására,
4. Határozattervezet a vizek védelmére készített terv jóváhagyására,
5. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa felhasználására,
6. Határozattervezet a Vízház felújítási munkálataihoz szükséges műszaki dokumentáció
jóváhagyására,
7. Határozattervezet a kanalizálási munkálatokhoz szükséges garancia levél hosszabbításra,
8. Határozattervezet hótalanítási terv jóváhagyására,
9. Határozattervezet a 2021-es évi adók és illetékek megállapítására,
10. Határozattervezet a Helyi Tanács működési szabályzatának módosítására,
11. Határozattervezet a mozgóárusítási szabályzat módosítására,
12. Határozattervezet a 36/2020-as határozat visszavonására,
13. Határozattervezet a közbeszerzési program módosítására,
14. Határozattervezet a községi költségvetés, valamint a Víz és Csatornázási Közszolgálat
költségvetésének módosítására,
15. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi, van-e lehetőség előrehozni a költségvetés-módosítást.
Polgármester javasolja, hogy maradjon ez a sorrend.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. Mindenki egyetért.
1. A novemberi gyűlés jegyzőkönyvének jóváhagyása,
A polgármester a jegyzőkönyv írása kapcsán fejti ki a véleményét. Ezentúl, ami leíródik, azok
a módosító javaslatok és azok a dolgok, amelyeket külön kérnek, hogy kerüljön be.
Korpos Levente tanácsos úr, Péter László tanácsos úr és a Polgármester párbeszédet folyatnak
a jegyzőkönyvek írásával kapcsolatosan.
A jegyzőnő ismerteti a működési szabályzat jegyzőkönyvre vonatkozó részét.
Mindenki egyetért.
Az ülésvezető szavazás alábocsájtja a novemberi jegyzőkönyvet. Mindenki egyetért.
Korpos Levente tanácsos úr javaslata alapján, miszerint a tanács működési szabályzata legyen
előre hozva a jegyzőkönyvírás miatt, az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendek
sorrendjének megváltoztatását: 3 mellette, 10 tartózkodás.
2. Határozattervezet a Közvilágítási szolgálat megalakítására,
A polgármester ismerteti a határozattervezetet.
Jelen van Gál Attila a GOSPOD SERV adminisztrátora, aki üdvözli az új tanácstagokat.
Kiegészítésként elmondja, hogy megtörtént a cég átkódozása, még szükséges egy
szakhatósági engedély, egyéb engedélyek, egy alkalmazott, egy darus autó.

Gergely József tanácsos úr, Balogh Zita jegyzőnő, a Polgármester, Benedek Árpád tanácsos
úr, Székely Álmos tanácsos úr és az adminisztrátor párbeszédet folytatnak a felmerülő
kérdésekről.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. 12 mellette, 1 tartózkodás
(Benedek Árpád)
Megszületik az 54. számú tanácshatározat.
3. Határozattervezet az ADI Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás alapító
okiratának és működési szabályzatának módosítására,
Polgármester elmondja, hogy a község részese ennek a társulásnak. A céljai kiegészítődnek,
hogy tudjanak pályázni uniós alapokhoz. Ehhez szükségeses a módosítás.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 55. számú tanácshatározat.
4. Határozattervezet a vizek védelmére készített terv jóváhagyására,
Polgármester: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium hívta fel erre a figyelmet. Egy
olyan szabályzat, amelynek sémáját megadta a minisztérium.
Gergely József tanácsos úr hozzászól.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 56. számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet a községi erdőből lebélyegzett fa felhasználására,
Polgármester elmondja, hogy a községi erdőben volt bélyegzés a nyár folyamán,
a bélyegezett fa mennyiséget értékesíteni szoktuk liciten, lábon, de ez egy széltöréses eset.
Javasoljuk, hogy termeljük ki, válogassuk ki, műfa és tűzifa. A maradék műfáról pedig dönt a
tanács, hogy értékesítjük. 152 m³ van lebélyegezve.
Korpos Levente tanácsos úr az 1-es cikkely c pontját javasolja kivenni, miszerint kivágatjuk,
és a deszkát eladjuk. A kivágott deszkából tegyük rendbe a borvízfürdőt.
Polgármester válaszol: Nem mond ellent, mert így is felhasználhatjuk. Egy utólagos
határozattal lesz elfogadva, hogy mi lesz vele.
Korpos Levente tanácsos úr visszavonja a módosító javaslatát.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 57. számú tanácshatározat.
6. Határozattervezet a Vízház felújítási munkálataihoz szükséges műszaki dokumentáció
jóváhagyására,
Polgármester ismerteti a vízház felújítási projektet.
Korpos Levente tanácsos úr, Csata Jenő adminisztrátor, Polgármester, Nagy Erzsébet tanácsos
hölgy, Gergely József tanácsos úr, Péter László tanácsos úr párbeszédet folytatnak, a felmerült
kérdéseket beszélik meg a projekt kapcsán.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 58. számú tanácshatározat.
7. Határozattervezet
a
kanalizálási
munkálatokhoz
szükséges
garancialevél hosszabbításra,
Polgármester: A szennyvízhálózatnál szükséges kérjünk 6 hónapot, mert februárban járna le.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Hány százalék ez, mekkora összeg?
Polgármester: Ez nem kerül nekünk pénzbe, csak határozatot kell hozni.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 59. számú tanácshatározat.

8. Határozattervezet hótalanítási terv jóváhagyására,
Polgármester ismerteti a határozattervezetet. 2 évre szól, ismerteti a tervet.
Benedek Árpád tanácsos úr megköszöni, hogy be van írva az erdő fele vezető út takarítása is.
Székely Álmos tanácsos úr kérdéseire válaszol a polgármester.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 60. számú tanácshatározat.
9. Határozattervezet a 2021-es évi adók és illetékek megállapítására,
Polgármester ismerteti az adók és illetékek megállapítására vonatkozó törvénykezést, beszél
az inflációs rátáról.
Korpos Levente tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Czirják Lehel tanácsos úr és a
Polgármester a felmerült kérdéseket tárgyalják meg az adókkal és illetékekkel kapcsolatosan.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet. Mindenki egyetért.
Megszületik az 61. számú tanácshatározat.
10. Határozattervezet a Helyi Tanács működési szabályzatának módosítására,
Polgármester elmondja, hogy a jegyzőkönyvben a név lesz bevezetve és, hogy volt
hozzászólása a napirendhez, további hozzászólások akkor lesznek beírva, ha kéri az illető.
Korpos Levente tanácsos úr véleménye, hogy egy jól működő rendszeren nem kellene
változtatni, nem ért egyet a módosító javaslattal.
Székely Álmos tanácsos úr, Gergely József tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr,
Domokos Árpád tanácsos úr és a Polgármester párbeszédet folytatnak, illetve a felmerülő
kérdéseket beszélik meg.
Módosító javaslatok megszavazása:
Székely Álmos tanácsos úr javasolja, hogy a 42 cikkely 2 bekezdése legyen kivéve.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja: 3 mellette, 3 ellene, 7 tartózkodás. Nem ment át.
Székely Álmos tanácsos úr javasolja, (44 cikkely 4. pontjánál) ne kelljen jóváhagyja a
videófelvétek megnézését a helyi tanács.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja: 4 mellette, 8 ellene, 1 tartózkodás. Nem megy át.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az határozattervezetet. 9 mellette, 3 ellene, 1 tartózkodás.
Megszületik a 62. számú tanácshatározat.
11. Határozattervezet a mozgóárusítási szabályzat módosítására,
Polgármester ismerteti a módosítást: havi illeték 300 lej, háromszor hetente nem több, mint 4
órát.
Czirják Lehel tanácsos úr, Nagy Erzsébet tanácsos hölgy, Gergely József tanácsos úr,
Benedek Árpád tanácsos úr, Korpos Levente tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, a
jegyzőnő és a polgármester a felmerült kérdéseket vitatják meg, illetve tisztázzák.
Benedek Árpád javasolja, hogy aki túllépi az időkorlátot az részesüljön valamilyen
szankcióban, ha van erre lehetőség.
Jegyzőnő tisztázza: Nem lehet helyileg ilyen jellegű szankciót alkalmazni.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet. 9 mellette, 1 ellene, 3 tartózkodás.
Megszületik a 63. számú tanácshatározat.
12. Határozattervezet a 36/2020-as határozat visszavonására,
A jegyzőnő ismerteti a tanácshatározatot.
Korpos Levente tanácsos úr, Köllő Csaba tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Benedek
Árpád a felmerült kérdéseket tárgyalják meg.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet. Mindenki egyetért.

Megszületik a 64. számú tanácshatározat.
13. Határozattervezet a közbeszerzési program módosítására,
A polgármester elmondja, hogy kiegészül a közbeszerzési program az iskola részére
vásárolandó IT eszközökkel.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet. Mindenki egyetért.
Megszületik a 65. számú tanácshatározat.
14. Határozattervezet a községi költségvetés, valamint a Víz és Csatornázási
Közszolgálat költségvetésének módosítására,
15. Határozattervezet a községi költségvetés módosítására,
A polgármester ismerteti a módosításokat, bevételek és kiadások részen.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja mindkét tanácshatározatot, amelyet egyöntetűen elfogad
a Helyi Tanács.
Megszületnek a 66. és 67. számú tanácshatározatok.
A polgármester elmondja, hogy Víz és Csatornázási Közszolgálat költségvetésének
módosítása de mininis és a bevételek miatt szükséges.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ha kifizetődik ez a sok éves derítési díj, akkor egálba
leszünk?
Polgármester válaszol: Ez a 160.000 lej a lakosságtól begyűlt derítési díj, amelyet felhasznált
működésre a közszolgálat. Alfalu részéről csak egy félévre van az elszámolás lerakva.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozatterveztet. Mindenki egyetért.
Megszületik a 68. számú tanácshatározat.
16. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Király Szabolcs alpolgármester elmondja, hogy a jégpályán kaláka lesz szombaton.
Benedek Árpád tanácsos úr kérdezi: Aszfaltozási munkálatok átvétele aktuális-e még?
Polgármester válaszol: Még aktuális.
Benedek Árpád tanácsos úr jelez egy problémát a Nagyeger utcában.
Polgármester elmondja, hogy fókuszcsoportos beszélgetésre kerül sor, csütörtökön.
Polgármester közli, hogy beruházásokkal többnyire leálltunk.
Király Szabolcs alpolgármester elmondja, hogy megtörtént a jégpálya palánkrendszerének
lebontása, talajmunkálat. Rendelőnél kazáncsere történt, kéménycsőrendszer is, csere is
történt. Óvodától a fa hulladék összegyűjtése megtörtént, a tűzifát több helyre is elszállítottuk.
Székely Álmos tanácsos úr: Az építkezési anyagokból van, ami meg van mentve?
Király Szabolcs alpolgármester részletezi: Igen. Pl. azok, amik tüzelésre alkalmasak, vagy
olyanok, amelyeknek más rendeltetést lehet adni.
Korpos Levente tanácsos úr: A gáz bevezetésével foglalkoznak Alfaluban és Újfaluban.
Nálunk ez napirenden van-e? Hol tart?
Polgármester válaszol, elmondja, hogy volt egy tárgyaláson ezzel kapcsolatosan. Következik
egy igényfelmérés a lakosság részéről.
Korpos Levente tanácsos úr: Integrált hulladékgazdálkodási rendszer, az hol tart?

Polgármester válaszol: Nincs információm.
Korpos Levente tanácsos úr a teherforgalomról kérdez.
Polgármester válaszol: Egyelőre nincs előrelépés. Holnap remélhetőleg megtudok többet.
Korpos Levente tanácsos úr d. t. ügyről kérdez. Székely figyelő alapítvány jogi segítését
ajánlja fel.
Csata Jenő SPAC adminisztrátor elmondja, hogy a betegség és a választások miatt elmaradt a
beszámoló. Ismereti a criterii de performanta-t. 29 személy volt felszólítva postán, 2
családnál volt megszüntetés. 80.587 m³ vizet vásároltunk meg, 68097 m³ volt kiszámlázva,
17%-os veszteség. 3 hónapos hosszabbítást kér a 2021-es működési tervre.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mennyi a lakosság átlagfogyasztása, egy családban?
Csata Jenő SPAC adminisztrátor 4-7 m³ között havonta. Tovább részletezi a 2020-as év
megvalósításait.
Az ülést bezárják.
Lejegyezte, Király Boglárka referens.

