Tanácsülés
Március 9.

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.
Az ülésvezető Domokos Árpád tanácsos ismerteti a napirendi pontokat:
1. A januári tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása,
2. Sándor Szilveszter tanácsos úr eskütétele,
3. Határozattervezet a szakbizottságok újraszervezésére,
4. Határozattervezet a polgármesteri apparátus személyzeti felépítésének módosítására,
5. Határozattervezet a Hargita
szabályzatának módosítására,

Hegység

Közösségi

Fejlesztési

Társulás

működési

6. Határozattervezet a szemétszállítási szerződés módosításának jóváhagyására,
7. Határozattervezet a községi jegyző 2020-as tevékenységét értékelő bizottság összetételére
8. Határozattervezet a Helyi Turisztikai és Információs Iroda működési szabályzatának
jóváhagyására,
9. Határozattervezet az „IT eszközök a Köllő Miklós Általános Iskola részére a digitális
oktatás céljából” című projekt költségvetésének módosítására,
10. Határozattervezet a 2020-as költségvetési többlet felhasználásáról,
11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat. Mindenki egyetért.

1. A januári tanácsülésen készült jegyzőkönyv jóváhagyása,
A polgármester elmondja, hogy el volt küldve a levelező listára románul és magyarul.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a jegyzőkönyveket. 11 mellette, 2 tartózkodás (Korpos
Levente és Székely Álmos tanácsos urak).
2. Sándor Szilveszter tanácsos úr eskületétele,
Sándor Szilveszter tanácsos úr leteszi az esküt.
3. Határozattervezet a szakbizottságok újraszervezésére,
A polgármester elmondja, hogy ugyanabba a szakbizottságba javasolják Sándor Szilvesztert,
ahol korábban Szőcs Csaba volt. A bizottságban betöltött szerepét majd azon belül
meghatározzák.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 8-as számú tanácshatározat.

4. Határozattervezet a polgármesteri apparátus személyzeti felépítésének módosítására,
A polgármester elmondja, hogy 3 pozícióban változik a felépítés. Részletezi a módosulásokat
a turisztika és a projektek részen.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: A jegyzői poszt a polgármesternek van alárendelve?
Polgármester válaszol: Igen.
Jegyzőnő tisztázza: 2000 körülig a prefektúrához tartozott, azóta a polgármester
alárendeltségében van.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 9-es számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet a Hargita Hegység Közösségi Fejlesztési Társulás működési
szabályzatának módosítására,
A polgármester elmondja, hogy az új közigazgatási törvény miatt szükséges a módosítás,
ennek mentén születtek a változások az alapszabályban.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 10-es számú tanácshatározat.
6. Határozattervezet a szemétszállítási szerződés módosításának jóváhagyására,
A polgármester elmondja, hogy az elszállított vegyes hulladék díja 450 lejről 465 lej/tonnára
nő. A megbízott cég alátámasztotta a kérését, a lakosságot nem terhelnék ezzel az összeggel.
Továbbra is a határban történő szemetelést kell megoldjuk.
Székely Álmos és Gergely József tanácsos urak hozzászólnak.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 11-es számú tanácshatározat.
7. Határozattervezet a községi jegyző 2020-as tevékenységét értékelő bizottság összetételére
A polgármester elmondja, hogy az 57-es sürgősségi kormányrendelet, a közigazgatási
törvénykönyv értelmében, a jegyező éves tevékenységét most már nem csak a polgármester
értékeli, hanem a bizottságba kell delegálni a helyi tanácsból két személyt.
Király Szabolcs alpolgármester elmondja, hogy a szakbizottsági gyűlés során átbeszélték,
nincs módosító javaslat, pozitívan értékelték a határozattervezetet.
Polgármester javasolja az alpolgármestert és a legrégebb hivatalban lévő tanácsost, Benedek
Árpádot ebbe a bizottságba. A szakbizottság elfogadta a javaslatot.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 12-es számú tanácshatározat.
8. Határozattervezet a Helyi Turisztikai és Információs Iroda működési szabályzatának
jóváhagyására,

Polgármester ismerteti a határozattervezetet. Azért szükséges, mert elindítottuk az
akkreditációs folyamatot. 2020-ban jelent meg erre vonatkozóan jogszabály.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 13-as számú tanácshatározat.
9. Határozattervezet az „IT eszközök a Köllő Miklós Általános Iskola részére a digitális
oktatás céljából” című projekt költségvetésének módosítására,
Polgármester ismerteti a pályázat helyzetét és a határozattervezetet.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Hol tart ez a pályázat?
Polgármester: ellenőrzési fázisban vagyunk. Reméljük, hogy ezután a finanszírozási szerződés
aláírására kerül sor.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 14-es számú tanácshatározat.
10. Határozattervezet a 2020-as költségvetési többlet felhasználásáról,
Polgármester: E-mailban volt kiküldve, amíg lesz költségvetés, addig szükség van ennek a
felhasználásra.
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.
Megszületik a 15-ös számú tanácshatározat.
11. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.
Pál Zoltán kérése.
Benedek Árpád röviden ismerteti a helyzetet.
Balogh Zita jegyzőnő felolvassa Pál Zoltán kérését, amelyet a 24-ek társulásával
kapcsolatosan fogalmazott meg.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Mi a megoldás? Kb. mennyi idő kell elteljen, hogy 100ból 98, 99 embernek meglegyen?
Polgármester: A 24-ek társulás olyan, mint a nagy közbirtokosság, külön jogi személyiség
választott vezetőséggel. Mihelyst létrejött, attól a perctől nem a tulajdonba helyező bizottság
hatásköre az ő területei fölött rendelkezni. Továbbá részletezi a társulással kapcsolatos
tudnivalókat.
Benedek Árpád tanácsos úr kifejti véleményét a témával kapcsolatosan. Elmondja, hogy a
Közbirtokosság nem jogosult az ügyintézéshez.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ezek a területek megvannak? Ki lehet méretni/ be lehet
állni a közbirtokosságba? Van aki kimérette magának.
Polgármester válaszol: Megvannak a területek. Ismerteti a 2018 novemberi gyűlést, elmondja,
hogy meg lettek bízva Szilágyi Imre, Szilágyi Madarász András és Bartalis Imre, számukra
átadtuk 2019 elején a dokumentumokat, listákat, térképeket, egy jegyzőkönyv alapján.

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Zajlik erdőgazdálkodás jelenleg?
Polgármester válaszol: Nem. Az erdő őrzés alatt van, nincs kitermelés benne.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Legelők kérdése, 183 ha? Milyen fázisban van?
Polgármester válaszol: Amikor lesz prefektus és alprefektus és megyei bizottság akkor
felvisszük a szükséges igazoló aktákat. 2017-ben voltak eljuttatva a jóváhagyások, 2019-ben
került napirendre a megyei bizottság elé. Akkor azt kérték, hogy igazoljuk, hogy a legelős
területek államosítva voltak ’50-ben és nem jöttek át ’61-’62-ig, és kollektivizálva legyenek.
A polgármesteri kéri, hogy a Helyi Tanács döntsön el egy választ/válaszformát.
Czirják Lehel tanácsos úr kérdezi: Hasonló helyzet valamelyik szomszédos faluban nem
alakult ki?
Polgármester válaszol: Hasonló helyzet Szentegyházán volt.
Polgármester javasol egy választ.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Nekem megfelel, szeretném, hogy kerüljön be a válaszba
az is, hogy az a határozat, amire ő hivatkozik, amit hallottunk most, hogy meg lett fellebbezve
és annak teljesen ellenkezőjét döntötték Marosvásárhelyen, hogy az kerüljön be, tudjanak
róla.
Polgármester: Akár mellékelhetjük ennek a másolatát.
Benedek Árpád tanácsos úr javasolja, csak akkor kerüljön bele, ha az archívumból nem kerül
elő más. Mindenképp a véglegest kell elküldeni.
Polgármester: Választ fogalmazunk, elküldjük a levelező listára, ha nem érkezik válasz, akkor
19-én kiküldjük.
Székely Álmos tanácsos úr kérdezi: Valamilyen pozitív kicsengésű választ kellene
fogalmazni. Javasoljunk valamit, amivel segíthetünk.
Polgármester: Megkérlek, amikor átgondolod, fogalmazd meg. Elindítunk egy draft
változatot, elküldjük a listára, és aki hozzáakar szólni, az elküldi.
Köllő Csaba tanácsos úr, Benedek Árpád tanácsos úr, Székely Álmos tanácsos úr, Korpos
Levente tanácsos úr hozzászólnak.
Polgármester: Bízom benne, hogy közelebbről megkapjuk a költségvetési számokat, reméljük,
hogy tudunk költségvetést megvitatni és a velejárókat.
Polgármester: Múlt tanácsülésen szóba került az Aquaserv Maros Kft. létrehozása és az ezzel
kapcsolatosan kialakult helyzet. Székely Álmos kéréséről beszél. A mi dolgunk, hogy mi
meglépjük a működésre vonatkozó részt. Úgy lehet törvényesíteni, hogy kilicitáljuk az 1/3
részt működtetésre, koncesszionáljuk.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Ez a 3,2 km vezeték csomafalvi szakasz?
Polgármester: Igen.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Gerőnél kellene egy kukát tenni. Lesz-e lomtalanítás?

Polgármester: Dolgozunk rajta.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Falugyűlés?
Polgármester: Jelenleg piros forgatókönyv van érvényben, bízom benne, hogy márciusban
meglesz és akkor fogunk tudni beszélni a tervekről.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Óvoda?
Polgármester: Még nem indult újra sem az, sem a szennyvízhálózati munkálat.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Gázbevezetésről bővebben.
Polgármester: Tervben van Alfalu, Szárhegy, Ditróval közösen pályázni. Fontos része, hogy
mennyi igénylő van. Fejkvóta szerint adták a korábbi kiírások alapján a támogatás összegét.
1.000 igénylő kell legyen, hogy le lehessen adni az igénylést, kb. 70%-os az igény. Nagy
értékről van szó. Minden utcára topó mérés szükséges. Utána terveztetés.
Czirják Lehel tanácsos úr kérdezi: A Nyírkert fele valahogy utat lehetne nyitni?
Polgármester válaszol: Két lehetőség van: utat akkor lehet nyitni, ha magánterületből
elsajátítunk, ez más folyamat, és hosszas vagy a gazdák összefogásából, felajánlással.
Polgármester: A felmérés alapján nézik/igénylik a Remete tv-t. Ma voltunk Remetén tárgyalni
ezzel kapcsolatosan.
Gergely József tanácsos úr és Székely Álmos tanácsos úr hozzászólnak.
Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Lesz út át Varságra?
Benedek Árpád tanácsos úr válaszol: Turistaösvény lesz, út nem.
Polgármester: Van elképzelés turisztikai vonalon, de ez csak ötlet.

Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka, referens.

