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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ______/2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv a  2012.  december  27-én  14.  órai  kezdettel  tartott,  Ünnepi 
Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Bálint Attila üléselnök: Megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi 
közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai 
szerint,  a  2012/378-as  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Egyed Márta
3. Elekes József
4. Elekes Józsa Márton
5. Elekes-Köllő Márta
6. Elekes-Köllő Tibor
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
9. Gyulai Arthur
10. Kovács Levente
11. Marthy Barna
12. Mihálydeák Ervin
13. Molnár Vince

A tanácsos urak és asszonyok nem jelentek meg teljes létszámban a tanácsülésen. 
Igazoltan hiányzott Horváth Dumitrina tanácsos asszony és Totpál László tanácsos úr. 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője, Búzás Adél és Albert Katalin, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az üléselnök, Bálint Attila tanácsos úr miután megállapította, hogy a tanácsülést 
a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és megnyitja 
Gyergyóújfalu Község Tanácsának munkaterv szerinti ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat, szavazásra 
bocsátja és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben kézfelemeléssel jelezze:

1. Határozattervezet a 2013-as évi Helyi adók és illetékek jóváhagyására
2. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
3. Határozattervezet a 2013-as évi Közbeszerzési program jóváhagyására
4. Határozattervezet  a  2013-as  évi  Helyi  érdekeltségű  munkák  és  azok 

akciótervének jóváhagyására
5. Az előző, 2012. december 17-i rendkívüli ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
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6. Különfélék
7. Polgármesteri  Díszoklevél  átadása  azon  községi  lakosoknak,  akik 

tevékenységük  révén  hozzájárultak  2012-ben  Gyergyóújfalu  község 
fejlődéséhez

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el.

A  jegyzőkönyvet  a  215/2001-es  újraközölt  és  módosított  helyi 
közigazgatási  törvény  42.  cikkelyének  értelmében  a  jegyző  az  ülés  előtt  megfelelő 
időben bocsátotta a tanácsosok rendelkezésére.

Napirendi pontok tárgyalása
1. Határozattervezet a 2013-as évi Helyi adók és illetékek jóváhagyására

Egyed  József polgármester:  Köszöntök  mindenkit  az  év  utolsó  testületi  ülésén. 
Köszönöm, hogy megjelentek.
A helyi adók és illetékek előreláthatóan nem változtak 2013-ra, de van egy két apróbb 
dolog,  amelyről  a  helyi  adók  és  illetékek  osztályvezetője  számol  be.  Adó  és 
illetékemelést nem javasoltunk, de a testület dönthet e felől a továbbiakban.
Buzás Adél: A lassú járműveknek, azaz mopedek, traktorok, eszkavátorok stb. mostanig 
évi 41 lejes illetékük volt. Most a törvény értelmében köbcentinként változik, viszont 
amelyik jármű köbcenti nélküli annak ugyanúgy, mint mostanig évi illetéke lesz, amely 
50 lejtől 150 lejig terjedhet és mi 50 lejt javasoltunk. Jelenlegi állás szerint 4460 cm³ 
traktorra 95 lej lesz az évi illeték, míg a kisebb 2340 cm³ traktorok esetében valamivel 
kevesebb lesz mint 41 lej.
A  piaci  illetékbefogását  javasoltuk  a  határozatba,  a  jelenleg  használt  6  lejes  napi 
értékben  és  a  határozatban  a  pénzügyi  bizonylat  illetéke  sem  volt  befogva.  Most 
javasoltunk egy 4 lejes illeték bevezetését.
Egyed  József polgármester:  Az  erdei  utak  adójánál  megjegyzem,  hogy  a  tanács 
határozat értelmében attól függetlenül, hogy azon az úton jött le vagy nem jött le adót 
kell fizetni. Az erdei útjavítási pályázat befejezése után, miután a FEADR átveszi az 
utakat  abban a  pillanatban mi ingyen,  bérmentve azokat  az utakat  használatban kell 
engedjük. A FEADR-vel tárgyaltunk már erről a dologról, mivel a község tulajdonában 
levő utakat  körülbelül  50 %-ban sikerült  befoglalni  a  pályázatba,  hogy mi legyen a 
továbbiakban,  de  egyelőre  amíg  az  átvétel  megtörténik,  javaslom  a  6  lejes  illeték 
jóváhagyását.
Elekes-Köllő Tibor: Én keveslem a 6 lejes napi piacdíjat azért, mert szemét díjat sem 
fizetnek.
Javaslom, hogy gondoljuk át és kérjünk többet. Nem tudom, hogy a környező falvakban 
hogy van de szétlehet nézni kicsit.
Egyed József polgármester: Rendben, amennyit a testület javasol, lehet emelni a díjon, 
10 lejre is akár, biztos kifizethető ez az összeg. 
Elekes-Köllő Tibor: Javasolnám, hogy az élelmiszerek födél alá kerülhetnének, ha van 
lehetőség rá. Kicsit átrendezni a piacteret és praktikusabban berendezni.
Egyed József polgármester: Áttekintjük a rendszert és meglátjuk, mit tehetünk.
Elekes Józsa Márton: Lehetne mozgó rendszert kialakítani, és akkor az egész tér nem 
foglalódna el és akkor azt másnapra szét lehetne szedni és ez praktikus volna.
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Én azt javaslom, hogy itt zárjuk ezt le és akkor későbbiekben térjünk majd vissza. 
Molnár  Vince: A  mozgó  rendszerekre,  akik  árulnak  házról  házra,  nekik  is  kellene 
valamilyen díjat szabni.
Gál Katalin: Ki van szabva nekik csak nehéz behajtani.
Molnár Vince: az útadóval kapcsolatban meg kell gondolni hogy ki használja ezeket az 
utakat,  ki  kell  az  adót  kifizesse  és  oda  is  felhasználni.  Ebben a  megfogalmazásban 
törvénytelen.
Egyed  József polgármester:  Gyergyószentmiklóson,  Csomafalván  is  ugyanígy 
használják az útadót. Ha törvénytelen lenne, akkor a Prefektus Intézménye jelezné, az 
biztos.
Gál  Katalin:  a Gazdasági  szakbizottság egy ellen (Molnár  Vince  tanácsos  úr)  és  7 
mellette szavazattal elfogadta a határozattervezetet.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet

2. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
Bálint Attila: A következő 3 hónap ülésvezetője Egyed Márta tanácsos asszony.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
Elekes Józsa Márton: Azt szeretném mondani, hogy ha a Tanács működési szabályzata 
nem újítódik fel, akkor mire rám kerülne a sor nem fogom vállalni az ülés vezetést.

3. Határozattervezet a 2013-as évi Közbeszerzési program jóváhagyására 
Egyed József polgármester: Nem sok beszerzést foglaltunk be, csak a Leader pályázatot 
és ha valami időközben bejön akkor módosítunk.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4.  Határozattervezet  a  2013-as  évi  Helyi  érdekeltségű  munkák  és  azok 
akciótervének jóváhagyására

Kovács Éva:  A szociális segélyben részesülők minden hónapban le kell dolgozzanak 
bizonyos  óraszámot  annak  érdekében  hogy  a  segélyt  megkapják.  A  munkálatokat 
kiegészítjük az esetleges új javaslatokkal.
Gyulai  Arthur:  Hó  takarításra  fellehetne  használni  a  szociális  munkásokat, 
megtehetnék szerintem az épületek előtt eltudnák takarítani, mert a tanács új épületéhez 
nincs bejárás például.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Az  előző,  2012.  december  17-i  rendkívüli  ülés  jegyzőkönyvének 
jóváhagyása

Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 
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6. Különfélék
Egyed  József  polgármester:  Megszeretném  köszönni  mindenkinek,  hogy  ésszerűen 
kezelte a tanácsosi munkát és amikor csak lehetett megjelentek.
Az  a  lényege  a  testületi  ülésnek,  hogy  kifejtsék  véleményüket,  mindenki  kicsit 
tájékozódjon, tartsa a kapcsolatot a lakossággal és a testület elé hozza a megoldandó 
dolgokat, kéréseket, véleményeket. Kívánok a következő esztendőre is egészséget és jó 
munkát, valamint kitartást az elkövetkező 4 évre és remélem, hogy a továbbiakban is 
tudunk úgy dolgozni, mint ebben az esztendőben.
A tanácsülés után szeretném, ha megtörténne a Polgármesteri Díszoklevél átadása azon 
községi lakosoknak, akik tevékenységük révén hozzájárultak 2012-ben Gyergyóújfalu 
község fejlődéséhez. A javaslatokat kértük, hogy időben tegyék meg. Kaptunk is néhány 
javaslatot, és úgy gondolom, hogy a díjazottak megérdemlik ezt a szerény köszönetet.
Elekes  Józsa  Márton:  Javasolnám,  hogy  az  elkövetkező  években  állapítsunk  meg 
valamilyen módszertant, ami alapján eldöntődik, hogy kik kapnak kitüntetést és ez a cím 
lehetne korlátozott is és akkor nem veszíti el az értékét.
Egyed József polgármester: Ez nem díszpolgári cím, ez egy erkölcsi érték, egy egyszerű 
köszönőlevél és azért hoztam a testület elé, hogy legyen egy kicsit ünnepélyesebb az 
átadás.
Elekes-Köllő Tibor: Szerintem nem szabad korlátozni.
Gál Katalin:  Szerintem a sportolók,  vagy valamilyen versenyen vagy rendezvényen 
kiemelkedő eredményeket elért személyek megérdemlik ezt a kitüntetést.
Elekes-Köllő Tibor:  Jó  lenne,  ha  következő évben az  egyik testületi  ülésen tovább 
maradjunk és akkor itt közösen megbeszélnénk és ne interneten keresztül tegyük meg a 
javaslatokat.
Egyed József polgármester: Rendben, én is azt szeretném, hogy közösen megbeszéljük, 
törekedve arra, hogy ne maradjon ki senki aki megérdemli. 

Bálint Attila: Mivel egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, a testületi ülést 
ezennel berekesztem

Ülésvezető elnök    Jegyző
    Bálint Attila       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Albert Katalin 
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