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JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2018. február 15-én 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli
tanácsülés alkalmával került felvételre.
A polgármester úr megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi
közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai
szerint, a 2018/25-ös számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került
összehívásra, határozatképes.
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István Tibor
3. Elekes József
4. Elekes-Köllő Márta
5. Gál Katalin
6. Kovács Ernő
7. Kovács Levente
8. Mihálydeák Ervin
9. Sólyom László
10. Szabó Ágoston Attila
11. Tótpál László
Az ülésről hiányoznak Miklós Károly, Marthy Barna és Sólyom Máté tanácsos
urak.
Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a
község jegyzője, Koszta Attila, a RDE Huron cég ügyvezető igazgatója, Bányász Etelka
könyvelő asszony, Ferencz Lehel, urbanisztikus, valamint Elekes-Köllő Angéla,
jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről. A tanácsülés teljes egészében
hangfelvétel és képfelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven zajlik.
Az ülésvezető, Kovács Levente tanácsos úr, miután megállapította, hogy a
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1. Határozattervezet a háztartási hulladék szállítási illeték árkiigazításának
jóváhagyására Gyergyóújfalu községben
2. Határozattervezet a 81/2017-es Határozat módosításának jóváhagyására
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Általános Rendezési Terve valamint a
Helyi Városrendezési Szabályzat aktualizálásának jóváhagyására
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4. Határozattervezet a személyi beteggondozók számának jóváhagyására a 2018-as
évre
5. Határozattervezet a „Gyervíz” ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatások működtetése
fejlesztési társulás létrehozásának jóváhagyására
6. Határozattervezet a Gyergyóújfalu község területén létező szociális szolgáltatások
évi akciótervének jóváhagyására
7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2018-as évi Költségvetésének
jóváhagyására
8. Határozattervezet a 2017-es évi költségvetési többlet felhasználási módjának
jóváhagyására
A polgármester úr kéri, hogy a 3-as napirendi pontot vegyék le a napirendről, mivel
nem sikerült még megfelelőképen előkészíteni.
Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, kéri, aki elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.
A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:
1. Határozattervezet a háztartási hulladék szállítási illeték árkiigazításának
jóváhagyására Gyergyóújfalu községben
Egyed József: A tavaly évben a szemétdíj értéke 4,30 lejre volt jóváhagyva. Az RDE
Huron kéri az értéket 53 banival megemelni. Kérem az igazgató urat, hogy indokolja
meg a kérésüket.
Koszta Attila: Amikor a díj meg volt határozva, mi már jeleztük, hogy nagyon
alacsonyak az árak. A szemét mennyisége folyamatosan nő, a díjat pedig mindig
alacsonyabb értékre szabták meg, mint amennyit mi kértünk. Most már olyan szintre
kerültünk, hogy feltesszük magunknak a kérdést, hogy akarjuk ezt így tovább
szolgáltatni vagy sem? Más szolgáltatóknál, például az Ecocsiknél a díjak 6 lej felett
vannak. A minimál bér is növekedett és nőttek a költségeink is. A környéken, a díj
értéke mindenhol 4,50 lej plusz áfa. Kérem, hogy vizsgálják meg a kérésünket, mert itt
nagyon alacsony a díj és ez nehézkessé teszi a szolgáltatást. A hulladék mennyisége
pedig folyamatosan nő.
Egyed József: 5 évre volt kötve a szerződés.
Kovács Ileana Éva: Abból még hátravan 2 év.
Egyed József: Elemezve az Önök költségvetését, látszik, hogy van a személyi
költségeknél növekedés, viszont, a profitnál is van emelkedés.
Koszta Attila: Nekünk a szolgáltatás fenntartható kell legyen. Viszont mi folyamatosan
minuszban vagyunk, el vagyunk maradva az árakkal. Amit mi kértünk, azt nem adták
meg nekünk, emiatt nagyon el vagyunk maradva az árakkal. Most nem kérjük, hogy
emeljük fel 6 lejre a díjat, de nagyon ár alatt vagyunk. Így is a legjobb árat kérjük a
környéken, mert máshol mindenhol sokkal nagyobbak az árak.
Egyed József: Megfontoljuk és majd közöljük a döntésünket.
Koszta Attila: Mi ragaszkodunk a községhez, viszont ezt a minimális emelkedés
elfogadását kérjük Önöktől.
Koszta Attila igazgató úr elhagyja a gyűlést.
Sólyom László: A gazdasági szakbizottság jóváhagyta a díj értékének az emelését 25
banival a fizikai személyeknél, ami a fizetések utáni és az energia növekedés utáni
2

emelést tartalmazza és a jogi személyeknél 95 lejre a 91 lejről, a 105 lejhez képest, amit
kértek.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
2. Határozattervezet a 81/2017-es Határozat módosításának jóváhagyására
Kovács Ileana Éva: A Prefektúra kifogásolta, hogy a határozat nem tartalmazza a
szerződést, ami az RDE Huron cég és a hivatal között kötődött, valamint nem tűnik ki a
határozatból, hogy létre van hozva ez a közszolgálat a község területén. Ez a kiegészítés
van javasolva a határozattervezetbe.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
3. Határozattervezet a személyi beteggondozók számának jóváhagyására a
2018-as évre
Egyed József: A szociális osztállyal konzultálva és a tavalyi év tapasztalatai alapján 22re javasoltuk a beteggondozók számát.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
4. Határozattervezet a „Gyervíz” ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatások
működtetése fejlesztési társulás létrehozásának jóváhagyására
Egyed József: A hálózatnak gazdát kell találjunk. Megkérem Ferencz Lehel urat, hogy
mutassa be a helyzetet.
Ferencz Lehel: Egy fejlesztési társulás létrehozása a cél, ami átfoglalja az ivóvíz és a
szennyvíz szolgáltatást. Az indulási tőkéjét 4000 lejre állapítottuk meg, ami úgy tevődik
össze, hogy Gyergyószentmiklós 2000 lejjel lép be, Alfalu, illetve Újfalu 1000-1000
lejjel. Ezen kívül van egy éves hozzájárulás, amely 1 lej/lakos/év. Ugyanakkor
elfogadódik egy hatástanulmány, ami meghatározza ennek az egyesületnek a
létjogosultságát.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
5. Határozattervezet a Gyergyóújfalu község területén létező szociális
szolgáltatások évi akciótervének jóváhagyására
Kovács Ileana Éva: Az akció terve bele van foglalva az összes szociális szolgáltatás és
juttatás. Tételesen bele van foglalva a szociális segélynek a folyósítása, jelenleg 95
család kap szociális segélyt, a fogyatékos betegek gondozására fordított szolgáltatások,
a gyerekvédelemre fordított szolgáltatások, a gyereksegély, szűlési segély, az óvodás
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jegyek, a Böjte Csaba gondozásában levő gyekereknek nyújtott szolgáltatások, a
sürgősségi, valamint a temetkezési segélyek megítélése, a családi pótlék folyósítása, a
fűtéspótlék folyósítása, gyereknevelési segély folyósítása, az idős személyeknek a
gondozása, az öregotthonban levők is ide tartoznak és akik beteggondozásba
részesülnek a Caritas által. Fel vannak sorolva a község területén levő szociális
szolgáltatások, ezen szolgáltatások közül a Caritas által végzett otthoni beteggondozás
lesz kiszerződtetve, valamint az Esély program, ami szintén a Caritas által lesz
szolgáltatva.
Kovács Levente: A szociális, minkaügyi szakbizottság elfogadta ezt a
határozattervezetet.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2018-as évi Költségvetésének
jóváhagyására
Egyed József: A testület már két órája egyezteti a költségvetést. Bemutatnám: a helyi
jövedelmeknél összesen 19.724.888 lej, ami a tavaly év egyenlege több mint 3.600.000
lej, amiből 2.400.000 lej gyakorlatilag pályázatokból visszamaradt összeg. Az egyenleg
az 1.366.000 lej. A saját jövedelem rész, ami külömböző bérekből, faeladásból,
illetékekből jönnek be, az 835.803 lej.
A kiadás felét szeretném felsorolni: bérköltségek, a fizetési tétel jelen pillanatban
2.360.000 lej, a tanácsosi illeték 164.000 lej, a béralap 1.300 000 lej. Az anyagi
költségek a kiadások részén: 25.000 lejt javasoltunk irodai eszközökre, 10.000 lejt
takarító szerekre, 40.000 lej fűtés, világítás, 5.000 lej víz, szennyvíz szippantás, 15.000
lej üzemanyag, 10.000 lej autóalkatrészek, 28.000 lej posta, telefon, internet, 64.000 lej
működési és fenntartási költségekre, 20.000 lej törvénytár, elektrónikus aláírás, orvosi
vizsga, 21.000 lej egyébb szolgáltatási költségekre, mint a térfigyelés, karbantartás,
javítások, 5.000 lej szakmai felkészítők, 10.000 lej javításokra, 5.000 lej protokoll,
10.000 lej leltári tárgyak, 8.000 lej delegációkra. A beruházáoknál, épület felújításra, az
új egészségügyi házra, elkülönítettünk 600.000 lejt, a kamera rendszer bővítésére pedig
20.000 lejt, 2 kamerát szeretnénk felszerelni, egyet a Csík utca kijáratához, a másikat
pedig a temető kijáratához. Az egyéb általános költségeknél, el van különítve 127.000
lej anyagi költségekre, 12.000 lej fogyóanyagokra, biztosításokra, a fútésrendszer
ellenőrzésére, 100.000 lej új pályázatokra, garancialevelekre, 15.000 lej szállításra.
Tartalékalapnál 10.000 lej van javasolva. 10.000 lej az öregotthonokba beutalt betegek
ápolására van elkülönítve. A tűzoltók, közrend, biztonság fejezetnél összesen 103.000
lej van kiutalva, amiből 38.000 lej béralapra, 65.000 lej anyagi költségekre, 20.000 lej
üzemanyagra a tűzoltóautóknak és a kotrógépnek, 28.000 lej egyéb kiadások, 10.000 lej
javítások és 7.000 lej alkatrészekre. Az oktatásnál az iskola 220.000 lejt kapott áfából,
amit az önkormányzat jelen pillanatban még 100.000 lejjel egészíti ki. Az óvodai
utalványokra kell még 20.000 lej, speciális tanítást igénylő gyerekeknek 19.000 lej, és a
beruházási résznél 1.538.000 leja régi iskola felújítására és a délutáni oktatásra, ami
jelenleg közbeszerzés alatt van. A kultúrház, könyvtár, sport és vallás fejezetnél 35.000
lej a béralap, ami a könyvtáros fizetését teszi ki, a dologi költségek 107.000 lej, amiből
7.000 lej a parkok gondozása, 30.000 lej a testvértelepülésekkel való kapcsolattartás,
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50.000 lej a falunapokra, 20.000 lej a Barázda és a promociós anyagok készítésére,
110.000 lej van elkülönítve egyébb költségekre, amiből 40.000 lej az egyházaknak,
amiből 20.000 lejt a Marosfalvi kápolnára és 10.000-10.000 lejt Kilyénfalvára és
Tekerőpatakra, 70.000 lejt pályázhatnak ki az egyesületek, külömböző programokra. A
kultúrház projekt fennmaradt értéke van még befoglalva, ami 2.109.600 lej, és a
tekerőpataki kultúrház felújítására és a jelenlegi jégkorongpálya fejlesztésésre, amiknek
a tervezésére van még elkülönítve 62.638 lej. A szociális juttatásoknál a 1.369.000 lej a
következő képen tevődik össze: a beteggondozók béralapja 588.000 lej, az
indemnizációsoknak 585.000 lej, fogyatékos gyerekeknek Esély programra 5.000 lejt
fizetünk, a Caritasnak a beteggondozásra 5.000 lej, árvaházi gyerekenek 31.000 lej, a
sürgősségi juttatások, fűtéspótlék és a fútéspótlék a szociális segélyeseknek 60.000 lej, a
régi tanács épület felújítására 50.000 lej van elkülönítve, a pályázathoz az el nem
számolható költségek fedezésére. A közszolgáltatások fejezetnél összesen 1.386.500 lej
van elkülönítve, amiből anyagi kiadások 150.000 lej, közvilágításra 120.000 lej, 5.000
lej a javításokra, 15.000 lej a közvilágítás és köztulajdon karbantartására, 10.000 lej
üzemanyag a billencs teherautóra. A beruházásoknál, a vízhálózat bővítése 173.000 lej
és 500. 000 lejt különítettünk el a fúrt kút projektnek a megvalósítására. A
környezetvédelem fejezetnél, az alfalvi derítőállomás és a csatornarendszer
karbantartása 60.000 lejt igényel, háztartási szemét 260.000 lej, a csatornarendszer
javítása és egy pár darab túzcsap beszerelése 50.000 lej, a Gyervíz cég létrehozása
107.000 lejt igényel. A kanalizálási projektre be van fogva 3.916.650 lej. Az utaknál el
van különítve az anyagi kiadásokra 80.000 lej, a közutak erdei és mezei utak
karbantartására 50.000 lej és 30.000 lej külömböző apróbb munkálatokra, jelzőtáblákra,
útfestésekre, hótalanításra. A járdaépítésre van még 300.000 lej elkülönítve. Az
aszfaltozás és a mezei utas FEADR-s programokra megmaradt összeg értéke 5.181.500
lej, amit ki kell vitelezzünk és a tervekre az Igényeltek utcájára és az erdei utas
pályázatra 83.000 lej van elkülönítve. A költségvetés így adja összesen a 19.724.888
lejt.
A saját költségvetés összértéke 835.803 lej, amiből a fejlesztési egyesületeknek a
tagdíja 60.000 lejt tesz ki, anyagi költségekre 10.000 lej, kataszteri tanulmányok,
szanepid engedélyek lekérése és a tanács saját programjaira 27.000 lejt különített el a
testület. A közszolgáltatásoknál 30.000 lejt különített el közkutak és közterületek
karbantartására. A többlet szemét büntetése be van tervezve 10.000 lejre. Járdaépítésre
van még elkülönítve 400.000 lej és az utak javítására 200.000 lej van a fejlesztési részre
betéve. Mezei utakra, a gyűrűk vásárlására és behelyezésére 30.000 lej van elkülönítve.
Az erdők őrzésére és a fa értékbetétele 68.000 lejt tesz ki.
Sólyom László: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a költségvetést és
úgy gondoljuk, hogy Újfalunak egy szép költségvetése lesz és ha a tervezet szerint
alakul minden, akkor Újfalu egy nagyot fog lépni előre.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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7. Határozattervezet a 2017-es évi költségvetési többlet felhasználási módjának
jóváhagyására
Egyed József: A többletet csak fejlesztésre lehet használni, ezért teljes egészében erre
lesz téve.
Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést
ezennel berekesztem.
Ülésvezető elnök
Kovács Levente

Jegyző
Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető:
Elekes-Köllő Angéla
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