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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv a  2014.  január  30.-án  18  órai  kezdettel  tartott,  munkaterv 
szerinti tanácsülés alkalmával került felvételre.

Az  üléselnök megállapította,  hogy  a  Helyi  Tanács  összehívása  a  helyi 
közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai 
szerint,  a  2014/7-es  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Elekes József
3. Elekes-Józsa Martin
4. Elekes-Köllő Márta 
5. Elekes-Köllő Tibor
6. Gál Katalin
7. György Zsolt
8. Gyulai Artúr
9. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Marthy Barna
12. Mihálydeák Ervin
13. Molnár Vince
14. Tótpál László
15. Csiszár Attila, Libán falu küldöttje

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradt Egyed Márta tanácsos asszony. György Zsolt és Bálint Attila tanácsos urak 
a harmadik napirendi pont tárgyalásánál érkeztek meg.

 Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője és Elekes-Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az üléselnök, Elekes-Köllő Márta, 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:

1. Határozattervezet a 2014-es Helyi költségvetés jóváhagyására
2. Határozattervezet  a  2013-as  év  költségvetési  többlete  felhasználásának 

jóváhagyására vonatkozóan
3. Határozattervezet a fogyatékos gondozók számának jóváhagyásáról
4. Az  előző,  2013  december  27-i  és  2014  január  9-i  ülések  jegyzőkönyvének 

jóváhagyása
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5. Különfélék
Elekes-Köllő Márta ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, 

aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A polgármester úr kéri a napirend kiegészítését a 
6-os tervezettel, a hulladékszállítás szerződésének a meghosszabbítására. Az ülésvezető 
azt javasolja, hogy a költségvetés jóváhagyását hagyják utolsó napirendi pontnak.

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el.

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet  a  2013-as  év  költségvetési  többlete  felhasználásának 
jóváhagyására vonatkozóan

Kovács Ileana Éva: A tavalyi költségvetésnél keletkezett egy költségvetési többlet, ami 
részben a december végén az AFM-től bejött összegből, valamint az utolsó napokban 
beszedett adókból gyűlt össze. A többlet értéke 479.778, 61 lej. Mivel ez a pénz nagy 
része  célirányosan  jött  a  csatornázási  munkálatokra,  ezeknek  a  munkálatoknak  a 
folytatására van javasolva a felhasználása.
A Gazdasági szakbizottság kedvezően véleményezte a határozattervezetet.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi  Tanács 12 igen szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet a fogyatékos gondozók számának jóváhagyásáról
Egyed  József:  Mivel  hogy  25%-át  mi  kell  megfizessük  a  gondozási  pénznek,  azt 
szeretném,  ha  jobban  odafigyelnénk  ezekre  az  esetekre.  Kettőről  szeretnék  most 
beszámolni  önöknek.  Jelenleg  van  27  gondozottunk  és  van  még  két  kérésünk 
gondozásra. Két lehetőség létezik, az egyik, hogy gondozót alkalmazunk a beteg mellé, 
a  másik  pedig,  hogy  a  betegnek  átutalunk  egy  összeget  és  ebben  az  esetben  nem 
alkalmazunk  gondozót  mellé.  Eddig  olyan  helyzet  is  volt,  hogy  ha  kérték,  hogy 
alkalmazzunk valakit egy beteg mellé, akkor is alkalmaztuk, ha nem volt családtag. Ez 
viszont egy olyan helyzet, hogy a beteg jólétét nem szolgálja, mert úgy is a családtagok 
gondozzák, a másik személy, akit alkalmazunk, az pedig biztosított lesz, a pénzt pedig a 
családnak adja. Én azt szeretném, hogy ezután, csak olyan személyeket alkalmazzunk, 
akik ténylegesen gondozzák a beteget, mint ahogy ezt a törvény is előírja. A másik eset,  
az, hogy az idegenből jött beteget az újfalvi öregotthonban ápolják és akkor tőlünk kérik 
azt a bizonyos összeget ami a betegnek jár, abban az esetben mikor nincs mellé gondozó 
alkalmazva.  Az a gond,  hogy mi kell  fizessük egy részét  ennek az összegnek és ez 
elviheti  a  költségvetésünket  rossz  irányba.  Azoknak  a  személyeknek,  akik  nem  itt 
születtek, nem itt laktak és nem is itt adóztak, nem látom értelmét, hogy mi fizessük ezt  
az összeget. A törvény szerint onnan is igényelhetik ezt az összeget, ahol a bizonyos 
betegnek a lakhelye van. Én azt javaslom, hogy úgy határozzuk meg, hogy csak akiknek 
itt van a lakhelye, azoknak adjunk ilyen fajta járandóságot. 
Kovács  Ileana  Éva:  Még  annyival  kiegészíteném,  hogy  megkérdeztük  a 
gyergyószentmiklósi Polgármesteri Hitatalt és ők is azt mondták, hogy ők sem adnak 
azoknak  a  betegeknek,  akik  a  Szent  Erzsébet  öregotthonban  vannak.  A  másik 
öregotthonban lévőknek pedig törvény szerint nem is jár. 
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Elekes-Józsa  Márton:  Ezeket  az  eseteket  egyenként  kell  meghatározni,  hogy 
alkalmazunk,  vagy nem.  Ilyen  általános  megfogalmazást  nem lehet  hozni  az  egyedi 
esetekre. Minden esetet meg kell egyenként vizsgálni és utána eldönteni, hogy van-e 
szükség gondozóra. Az öregotthonnal kapcsolatosan, ott is több oldala van a dolognak, 
természetesen ez  egy plusz  terhet  jelent  a  költségvetésbe.  Viszont  azt  is  figyelembe 
kellene venni,  hogy mennyire  jó  ez  a  községnek,  hogy egy ilyen jellegű intézmény 
működik itt, mert az jó volna, ha hosszú távon tudna működni vagy esetleg bővülni. És 
megéri  mérlegelni,  hogy  érdemes-e  ennek  érdekében  egy  pár  emberre  fizetni  ezt  a 
járandóságot.  Megtörténhet,  hogy  pont  egy  újfalvinak  rokona  az  a  bizonyos  idegen 
beteg, aki bekerül az öregotthonba. És akkor azt sem fogjuk segíteni?
Egyed József: Az egyéni kivizsgálást mindenképen szükségesnek tartom. 
A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet 2 tartózkodással.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és  2  tartózkodással  (Molnár  Vince,  Elekes-Józsa  Márton)  elfogadta  a 
határozattervezetet.

3. Határozattervezet a hulladékszállítás szerződés meghosszabbítására
Egyed  József:  Petres  Sándor  alelnök  úrral  beszélgettem  erről  a  témáról  és  az  ő 
véleménye az volt, hogy mivel a törvények szerint csak egyszer lehet meghosszabbítani 
ezt a bizonyos szerződést, maximum 4 évre, vagy annál kevesebbre, jobban járnánk, ha 
4 évre hosszabbítanánk, azzal a feltétellel, hogy csak a pénzhígulás arányában emelhetik 
az árat, vagy ha egy külső tényező, mint például a környezetvédelmi adó bejön, csak azt 
terheli rá. És még egy feltétellel, hogyha a 4 év alatt elindul a remetei lerakó és egy 
gyergyói új szolgáltató, akkor automatikusan a HURON cég átadja a helyét ennek az új 
szolgáltatónak. 
Elekes-Józsa Márton: Ez csak egy javaslati mandátum, nem biztos, hogy a cég ebbe 
beleegyezik.
Molnár Vince: Az 1-es cikkely 3-as bekezdését vegyük ki a tervezetből, mert ez úgy 
jön le, hogy köteles lesz a cég, hogy emelje az árat a pénzhígulás arányával.
Elekes József: Szerintem, ha az elkövetkező 4 évbe csak a pénzhígulás arányával fog 
emelkedni az adó, az nem lesz sok. 
Egyed József: Én ebben a formában egyeztettem velük.
Elekes-Józsa Márton: A szemétdíj behajtásával kapcsolatosan azt szeretném mondani, 
hogy az adófizetési morál javításának vannak adminisztratív elemei. Ezt a dolgot nem 
lehet hagyni, ha nem fizetik ki, még ha pénzbe is kerül, egy párat be lehet perelni. A 
végére  kell  járni  a  dolognak.  Kell  alkalmazni  a  törvényes  eszközöket,  megvannak a 
végrehajtásnak a módjai, fizetésletiltások, stb.
Egyed  József:  Az  idén  nagyon  drasztikus  eljárásokat  fogunk  elindítani.  Nem  lesz 
könnyű, mert az a baj, hogy hivatalosan 90%-nak nincs semmije.
A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet 1 tartózkodással. 
Elekes-Józsa Márton: Még azzal kellene kiegészíteni, hogy minden fajta áremelést a 
helyi hatóság jóváhagyásával eszközölhetnek.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet az eredeti formába elfogadjuk? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal, 
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ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással (Molnár Vince, Elekes-Józsa Márton) elfogadta 
a határozattervezetet.

4. Az előző,  2013 december  27-i  és  2014 január  9-i  ülések jegyzőkönyvének 
jóváhagyása

A január 9-i ülésen Tótpál László tanácsos úr nem volt jelen. 
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyveket 
a kiközölt formába elfogadjuk? A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodások nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket.

5. Határozattervezet a 2014-es Helyi költségvetés jóváhagyására
Elekes-Köllő Márta: Én úgy szerettem volna, hogy egy részletes beszámolót kapjak a 
tavaly évi számokról.
Egyed József: Sajgó Annamária dolgozik rajta és azon is, amit Molnár tanácsos úr kért. 
Sajgó Annamária:  A jövedelmek azok a helyi adók és illetékeknek a tavalyi évben 
megvalósított értékét tudtuk a 2014-es évre betervezni. Itt még szerepelnek a Megyei 
Tanácstól leosztott összegek, illetve a pályázati pénzek és a tavaly évi egyenleg, ami 
megmaradt. 
Elekes-Józsa  Márton:  Mi  az  oka  a  tavalyi  megvalósítási  szint  csökkenésének,  a 
tervezett és a megvalósított között?
Egyed József: Nem jött be a pénz, amit beterveztünk, hogy be fog jönni.
Elekes-Józsa Márton: És az idénre még kevesebb van betervezve?
Egyed  József:  Csak  a  2013-ban  megvalósított  összeget  tudtuk  betervezni.  Ha  a 
drasztikus szigor, amit bevetünk, meghozza a gyümölcsét, akkor majd tudunk emelni 
rajta. Mindent bevetünk, amit lehet, személyeskedünk is, ha kell.
Elekes-Köllő Tibor: A Megyei Tanácstól mit kaptunk?
Egyed József: 268.000 lejt. Kaptunk a csatornázásra, a járdaépítésre, a kultúrotthonra 
tetőszerkezet javítására.
Egyed József: Az 51-es fejezetbe összesen 512.000 lej van betervezve az alkalmazottak 
fizetésére és 352.500 lej anyagi költségekre. Irodai eszközök – 30.000 lej, takarítás – 
15.000 lej, telefon, posta – 27.000 lej, autó javítás – 8.000 lej, üzemanyag – 15.000 lej,  
villanyáram, tűzifa – 40.000 lej, víz, szennyvíz szippantás – 5.000 lej, más működési és 
fenntartási  költség – 51.000 lej  (a  Logic a  könyvelői  program és az adó program – 
16.000 lej,  informatikai  hálózatra költött  összeg – 25.000 lej,  a  2013-as évet le  kell 
ellenőriztessük  audittal  –  5.000  lej  és  az  amortizáció,  amit  egy  szakcéggel  el  kell 
végeztessünk – 5.000 lej), javítások – 10.000 lej, más kiadások – 116.500 lej, ezt egy új 
fejlesztési stratégiára szántam, mert anélkül nem tudunk pályázni és még vannak olyan 
pályázatok,  amikre  még  nem  fizettünk  semmit,  közbeszerzésekre  33.000  lej  (a 
kilyénfalvi  közösségi  házra,  a  malomra  és  a  kotrógépre),  más  kiadások  fizetés 
kiegészítésre a IV negyedévre – 35.000 lej, kamerarendszer – 48.000 lej. 
Elekes-Köllő Tibor: A tavalyi költségvetésbe be volt tervezve az ellenőrzési szabályzat, 
65.000 lej. Akkor ez megvalósult? És működik?
Egyed József: Megvalósult, a számvevőszék megnézte a dokumentációt és azt mondta, 
hogy rendben van. Nagyon sok szabályzatot tartalmaz. Nekünk nagyon kevés ahhoz a 
személyzetünk.
Elekes-Köllő Tibor: Ez az informatika – 25.000 lej mit jelent? Mit foglal magába?
Egyed József: A teljes informatikai hálózat karbantartása.
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Elekes-Köllő Tibor:  Következő alkalomra akkor kérem, hogy legyen internetünk is. 
Licencekkel hogy áll a hivatal? 
Egyed  József:  Pár  licencünk  van,  inkább  azokon  a  gépeken,  amiket  pályázaton 
nyertünk. 
Elekes-Köllő Tibor: Lehet alaplap cserénél az újjal licencet venni. Mert ha külön kell 
egy  gépet  legalizálni,  az  nagyon  nagy  összeg,  de  ha  kicserélődik  az  alkatrész,  úgy 
olcsóbb. Iskolaszinten a licencek 90%-ba pontra vannak téve. Még használt géppel is 
lehet olcsón licencet venni.
Elekes-Köllő  Márta:  Ezért  az  összegért  lehetne  alkalmazni  egy  fiatal,  újfalvi 
informatikust, aki mindig ott lenne kéznél. Lehetne egy új munkahelyet teremteni.
Egyed  József:  Alkalmazni  nem  tudunk,  akkor  egy  más  céggel  kellene  szerződést 
kössünk. És Lukács Robi újfalvi. 
Elekes-Köllő Tibor: Általában minden cég ennyiért dolgozik.
Elekes-Köllő Márta: Az irodai eszközökre a 30.000 lej az nagyon sok. Szakemberekkel 
konzultáltam és kiszámoltam, hogy egy hétre szükség van 5 csomag papírra, ami 4.000 
lej egy évre. Az írószer biztosítását sem tartom jogosnak, mert az iskolába is írni kell a 
tanárnak és nem biztosít neki senki írószert. A többi kellékkel együtt nem kell több mint 
10.000 lej egy évre. A tisztítószerekre sem kellene több mint 1.200 lej. Ebből is rengeteg 
pénzt lehetne spórolni. Ezek a nagy összegek nevetségesek.
Egyed József: Nem csak a papír van benne ebbe az összegbe, hanem minden irodai 
fogyóanyag, beleértve a nyomtatókhoz szükségeseket is. Többek között van egy nagy 
kapacitású fénymásolónk, amibe nagyon drága a nyomtató patron.. 
Elekes-Köllő Márta: A telefon és a posta költség is rengeteg. Egy olyan rendszert kell 
kialakítani, hogy ezt lehessen megvalósítani. Vannak szakemberek, akik segíteni tudnak 
ebbe.
Egyed József:  Minden probléma mellett  nem lehet  elvárni  tőlünk,  hogy a  papírt  is 
kezdjük számolni. 
Elekes-Köllő Márta: Kellett volna hozni egy konkrét kimutatást a papírhasználatról és 
akkor lehetne látni,  hogy mire kell  annyi.  És ezt  a  kimutatást  kellett  volna lássuk a 
költségvetés jóváhagyása előtt. Én azt javaslom, hogy az irodai felszerelésből vegyünk 
el 10.000 lejt és vegyünk belőle székeket a kultúrházba.
Egyed József: Nem lehet innen elvenni, mert ide ennyi szükséges, mert nem lehet azt 
megkockáztatni, hogy egy hivatalba, mikor kell, ne legyen használható nyomtató, papír, 
vagy írószer. 
Elekes-Józsa Márton: Kellett volna egy konkrét kimutatás, hogy lássuk, miből tevődik 
össze az a 30.000 lej. Ugyanígy a takarítási költségekről is, hogy lássa az ember, hogy 
tényleg ez a reális szükséglet. 
Elekes-Köllő Tibor: A kamerarendszernél ez új kamerák felszerelésére lesz?
Egyed József: Nem, ez a tavaly megrendelt és felszerelt kamerák ára.
Egyed József: Az 54-es fejezetben összesen 110.520 lej van tervezve, amiből az Állami 
Építészeti  Felügyelősségnek  kell  fizessünk,  malomra,  járdákra,  a  beruházásokra 
összesen 60.000 lej. Az 56-os fejezet az öregotthon – 12.200 lej, a 61-es fejezet ,  a 
tűzoltók – 60.100 lej.
Gyulai Artúr: A tekerőpataki tűzoltó egyesület 3.000 lejt kér tömlő vásárlásra. 
Egyed József: A 61-es fejezetben, dologi kiadásra terveztünk 30.000 lejt, üzemanyagra 
10.000 lejt, egy tűzoltóversenyt fogunk finanszírozni 5.000 lejből, pénzbeli juttatás, amit 
minden év végén szoktunk adni, 15.000 lej és a tűzoltó és mentőállomásra, amit a tavaly 
nem tudtunk kifizetni, 30.100 lejt. A tekerőpataki tűzoltó egyesület szerintem elég jól fel 
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van szerelve. Ha neki adok, akkor a többinek is adni kellene. Inkább azt javaslom, hogy 
emeljük meg a civil szervezetek által megpályázható összeget és pályázhasson minden 
téren, minden egyesület. 
Elekes-Józsa Márton: Az 56-os fejezetnél azt mondta a polgármester úr, hogy ez egy 
fix összeg, de valójában mi van belefoglalva?
Egyed József:  Az utolsó havi számlát a tavalyról az idei évbe kell  kifizessük,  ezért  
terveztünk többet rá. 
Elekes-Józsa Márton: A tűoltókkal kapcsolatba szeretnék egy javaslatot tenni, újfaluba 
visszajött  az  a  szokás,  hogy  aki  a  tűzoltó  alakulat  tagja  volt,  annak  a  temetésén 
felvonulnak  a  tűzoltók.  A  probléma  az,  hogy  az  egyenruhájuk  egy  cseppet  kilóg  a 
temetési  tömegből.  Egy alkalomhoz illő ruházatot  kellene nekik beszerezni,  hogy az 
eseményhez alkalmazkodjon a viseletük. 
Egyed József: Ez nekik a díszruha. Bármilyen felszerelésre szívesebben adnék, mert ha 
ruházatra költenek, az rosszul esik. Van most is pénz a számlájukon, mert ügyesek, ha 
meg akarják venni, biztosan megtehetik. Megkérdezem majd tőlük, hogy mit szólnak 
hozzá.
Gál Katalin: Kilyénfalván nincs mindenkinek díszegyenruhája.
Egyed József: Ez a parancsnoknak a gyengesége. 
Marthy Barna:  A parancsnok ma jött hozzám a pénzkéréssel.  A tavaly jóváhagyott 
6.000 lej átjöhet-e az idénre?
Egyed József: Igen és a közbirtokosságtól is kérhetnek segítséget, mert Újfaluban is a 
közbirtokosság is segíti a tűzoltókat. 
Marthy Barna: És még azt kérdik, hogy ami az őrájuk eső rész az üzemanyagból, az 
mehet-e a számláik kifizetésére?
Egyed József:  Nem,  az  üzemanyagért  jönnek a  bödönökkel  vagy  odaadom a  MOL 
kártyát, de nem utalom át az összeget. Tömlőt, ha majd kérnek, azt tudunk majd venni, 
az nem olyan nagy költség.
Egyed  József:  A  65-ös  fejezetben,  a  tanügynek  1.810.000  lejt  terveztünk,  anyagi 
kiadásra 188.000 lejt és ösztöndíjakra 25.000 lejt és ingázásokra 15.000 lejt.
Elekes-Köllő Tibor: Ingázásra volt kérve 18.000 lej, akkor ez nem lesz elég teljesen. A 
különbséget nem tudja kitenni az iskola, mert a TVA-ból ezt nem szabad fizetni, tiltja a 
törvény. És a 4.000 lej orvosi vizsgálatokra kért összeg sem fizethető a TVA-ból. Saját 
jövedelembe  nem  tehetjük  be,  mert  Tekerőpataknak  nincs  saját  jövedelme.  Ha 
igazságosan akarunk eljárni,  akkor  a  kiegészítés  részébe kell  betenni.  Mert  azt  nem 
találom igazságosnak, hogy az újfalvi vagy a kilyénfalvi  iskola erdőpénzéből kelljen 
kifizetni a tekerőpatakiak ingázását.
Egyed József: A fenntartási költségét megkapja a TVA-ból, nem lenne szabad, hogy a 
275.000-ből, 163.000-at költeni fenntartásra. Ezt át kell gondolni. Fejlesztésre kellene 
fordítani egy bizonyos összeget, másképpen kár az erdőt kivágni.
Elekes-Köllő Tibor: Örvendek, hogy van a kazánházra kérve, viszont azt is tudni kell, 
hogy a vécék nagyon ronda állapotba vannak. Az összest újra kellene fajanszozni és 
mindent kicserélni, mert már nem lehet bírni. Ez a téma már nem egyszer volt felvetve a 
szülők részéről is. 
György Zsolt: Szerintem a tekerőpataki iskola sose kérte azt, hogy az újfalvi vagy a 
kilyénfalvi iskola erdejéből kapjon pénzt. 
Elekes-Köllő Tibor: Tekerőpataknak örökké adva volt fejlesztésekre emiatt, hogy nincs 
erdeje. Ha nem tévedek, a tavaly is kapott emiatt 12.000 lejt, hogy ezt az űrt pótolja.
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Gál Katalin: A kilyénfalvi iskola kazánházának a rehabilitációját is meg kell oldani, 
mivel még mindig befolyik a víz. 
Gál Katalin: A gyerekek érdekéhez fűződő kérésem van, éspedig, hogy a logopédiai 
szaktermet 2009-ben hozta létre az iskola, közben átszervezték a rendszert és 2011-ben 
átkerült  a  Megyei  Tanácshoz,  azóta  a  fizetésemet  és az  ingázási  pénzemet  is  onnan 
kapom, de viszont nem fordítanak anyagiakat a kabinet felszerelésére. Azok a kabinetek, 
amelyeket 2008 előtt létrehozták, az állam teljesen felszerelte őket, de a miénk ebbe 
nem esett  bele.  A kabinetnek  rengeteg  dologra  szüksége  van,  kérem a  segítséget  a 
kabinet  eszköztárának  bővítésére.  Jelenleg  51  gyerekkel  foglalkozok.  Feljegyeztem 
aprólékosan mindent, amire szükség volna, összesen 2.607,78 lej.
Egyed József: A megbeszéltek alapján, akkor az iskola költségvetése így alakult: a saját 
jövedelemnél a 20.02 fejezetbe 70.000 lejt terveztünk az általános javításra, amiből a 
vécék is felújítódnak. Az autó üzemanyag szükségletére 6.000 lejt, alkatrészekre, 4.000 
lejt. Szükséges javításokra marad a 20.000 lej, erdőfenntartásra marad a 25.000 lej és a 
többi, vagyis 38.000 lej egyéb kiadásokra. A 20.30.30 fejezetbe 5.000 lejt a logopédiai 
kabinet felszerelésére.
Kilyénfalván a 20.02 fejezetbe, ajtó ablak cserére 25.000 lejt, a 20.01.30-as fejezetbe a 
kazánház  javítására  13.000  lejt.  A  20.30.30-as  fejezetből  átmegy  10.000  lej  külső 
javításokra és marad 5.000 lej erdőfenntartásra. 
Az  iskola  általános  költségvetésénél,  ami  a  TVA-ból  fedeződik,  az  egyéb  javak  és 
szolgáltatás fejezetből 20.000 lej átkerül a fűtéshez. Amit pedig a tanács kiegészít, ott 
4.000  lej  az  egészségügyi  vizsgálatokra,  18.000  lej  a  tanárok  ingázására,  3.000  lej 
kiszállásokra. 
Egyed József:  A  67-es  fejezetben,  kultúrház,  könyvtár,  sport,  vallás  –  478.700  lejt 
terveztünk. Béralap – 13.000 lej, dologi összesen – 155.000 lej, amiből dologi kiadások, 
karbantartás, villany, tűzifa, 25.000 lej. Ebből átadunk az iskolának 10.000 lejt, marad 
tehát 15.000 lej. Javításra van betervezve 46.000 lej, ebből 40.000 lej a kultúrotthonra és 
6.000 lej a jégpályára. A jégpályát már tavaly felújítottuk, csak nem tudtuk kifizetni év 
végén.
Elekes-Köllő Tibor: A kultúrháznál a 40.000 lejből mi lesz javítva?
Egyed  József:  A  pályázatra  az  önrész  és  még  megtoldtuk,  lesznek  vécék  és  úgy 
képzeltük,  hogy  a  közbirtokosságtól  még  kérnénk  egy  20-30.000  lejt,  cserepeket 
szeretnénk  kicserélni  részlegesen,  nem  az  egészet,  a  homlokzatnak  a  felújítását  és 
vécéket hátul.
Elekes-Köllő Tibor: A színpadot nem lehetne lepadolni, hogy ne porozzon tovább? 
Egyed József: Gumiszőnyeget kellene venni rá. 
Elekes-Köllő Tibor: A villanyszerelés is nagyon rosszul néz ki. Azzal muszáj elkövetni 
valamit, legalább biztonságossá tenni.
Egyed József: A villám belecsapott azért néz ki így.
Elekes-Köllő  Tibor:  Reflektorok  is  kellenének,  mert  bármikor  szereplés  van  a 
megvilágítás egyenlő a zéróval. Ezt 1.000-2.000 lejből meg lehetne oldani. 
Elekes-Köllő Márta: És hangosítás is kellene. 
Egyed József: Megoldjuk valahogy.
Gál Katalin: A kilyénfalvi kultúrotthonnál mennyire van befejezve a WC? 
Egyed József: Még tartozunk körülbelül 6.000 lejjel, de amíg nem fejezik be a munkát, 
addig nem fogom kifizetni. Ha meg nem igyekeznek vele, akkor majd megtalálom a 
módját, hogy a szerződést felbontsam. Falunapokra mindenképpen meglesz.
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Marthy  Barna:  A  kilyénfalvi  kultúrház  még  kérne  6.000  lejt  színpadjavításra, 
függönyre, csigarendszer kicserélésre, meszelésre.
Egyed József: Két hónapja kérem, hogy gyűljünk össze beszélgetni, oda igazgató kell. 
Adhatunk, csak nincs akinek.
Tótpál  László:  A  tekerői  kultúrotthonban  megint  lesz  színdarab,  azért  teszik  ezt 
hagyományosan télen, mert nyáron beesik az eső.
Egyed József: Cserép volt téve pedig. 
Tótpál László: Az a baj, hogy legalább 5 fajta cserép van rajta és semmi nem talál rajta. 
Egyed József: Megnézem és segítünk rajta. Megjavítsuk.
Elekes-Józsa Márton: Mivel olyan dolgokra is költeni kell még, amire a polgármester 
úr nem gondolt, ahhoz, hogy megoldódhasson, erre a fejezetre még plusz pénz kell. 
Egyed József:  Az 51-ből megoldom, megígérem.  Ott  van 10.000 lej  ilyen általános 
javításokra és abból megoldom Kilyénfalván is és Tekerőpatakon is a problémát. 
Egyed József:  Ugyancsak a  67-es  fejezetben,  egyéb kiadásokra  terveztünk összesen 
84.000  lejt,  amiből  falunapokra  Újfalunak  17.000  lejt,  Tekerőnek  7.000  lejt  , 
Kilyénfalvának 4.000 lejt,  Libánnak 1.000 lejt,  Barázdára 25.000 lejt és pályázatokra 
civil szervezeteknek 30.000 lejt. Ezt fel szeretném osztani 3 felé ezt a pályázati összeget, 
két okból is, elsősorban a tavalyi ütközés miatt, másrészt pedig mivel Tekerőpatakon a 
Kútfői  Sportegyesület  nyert  egy pályázatot  a LEADER-be és azt  el kellene végezni. 
10.000 lejt szántam nekik, hogy ebből el tudjanak indulni. A többi 20.000 lejt majd a 
szakbizottságok elosztják  úgy,  hogy  jó legyen.  A fennmaradt  310.200 lejt  a  malom 
felújítási  munkálataira.  Javasoljuk.  Ebből  100.000  lej  önrész,  a  többi  a  LEADER 
pályázaton nyert 210.200 lej.
Gyulai Artúr: Javaslom, hogy a pályázatokat már valamikor május folyamán írjuk ki, 
hogy decemberig lehessen lebonyolítani őket. 
Egyed József: A tekerőpataki fúvószenekar is pénzt kért oktatásra,  javasoltam, hogy 
pályázzanak rá. 
Elekes-Köllő Tibor: Oktatásra is különítsünk el egy részt akkor.
Egyed József: A kulturális pályázatnak legyen ez egy része.
Elekes-Köllő  Márta:  Akkor  a  szakbizottságoknak  teljes  hatalma  legyen  a 
döntéshozatalba, más ne döntsön, mint a múltkor például.
Egyed József: A szakbizottság egyöntetűen döntött.
Elekes-Köllő  Márta: A  mezőgazdasági  komisszió  is  írhatna  ki  pályázatokat 
vidékfejlesztésre.
Elekes-Köllő Tibor: Én azt javaslom, ha a költségvetésen túl leszünk, a szakbizottságok 
üljenek le és beszéljék meg a dolgokat, szögezzenek le szabályokat és hirdessék meg 
időben a pályázatokat.  A lényeg az lenne, hogy valamilyen rendezvény generálódjon 
belőle.  Valami  plusz  legyen  belőle,  ne  csak  a  pénz  osztódjon  ki.  Legyenek 
rendezvények szervezve belőle. 
Egyed József: A 68-as fejezetben, szociális juttatásokra összesen 562800 lejt terveztünk 
be,  amiből,  beteggondozóknak béralapra 335000 lejt,  (ide 67.000 lejt  kell  tegyünk a 
saját  költségvetésünkből,  de  ebbe  már  bele  van  kalkulálva),  fogyatékos  gyerekek, 
Napsugár az esőben, Caritas házi beteg gondozásra – 122.800 lej (Napsugár az esőben – 
48.000 lej, Caritas – 49.800 lej, Esély alapítvány – 25.000 lej), sürgősségi juttatások, 
főtéspótlék – 80.000 lej. 
Elekes-Köllő Tibor: Az Esély alapítványnak mire van a 25.000 lej?
Egyed József: A Teleház programra. 

8



Gál Katalin: Javaslatom lenne, hogy a Ferenczi családnak sürgősségi juttatást kellene 
adni, mivel hallókészülékre lenne szüksége a kislánynak.
Egyed József: Javasolni kell nekik, hogy tegyenek le egy kérést és akkor tudunk adni.
György Zsolt: Az Esély alapítvány a Teleházat működteti, de ő is csak egy alapítvány 
és van neki 25.000 lej javasolva és van az összes többi civil szervezet, akik, azok is  
programokat  szerveznek,  és  nekik  összesen  van 30.000 lej.  Itt  ez  nekem nem tűnik 
arányosnak.
Egyed  József:  Azért  javasoltunk  az  idén  erre  több  pénzt,  mert  pályázott  a  norvég 
alapoknál  a  régi  tanács  épületének  a  felújítására  és  hogy  azt  tudják  kivitelezni  és  
költözzenek el oda, mert itt nekünk szükségünk volna a helyre a mezőgazdasági iroda 
bővítésére. Arra szántunk 10.000 lejt. Rendbe raknák azt az épületet és az nagy segítség 
volna. 15.000 lejt pedig a programok szervezésére szántunk. 
György Zsolt: Ennek fényében keveslem az összes többi szervezetnek a 30.000 lejt. 
Egyed József: Jó, akkor javaslom azt, hogy ebből a 25.000 lejből vegyünk el 10.000 lejt 
és megmondom, hogy mire költsük. Fontos volna, hogy ez az összeg a libáni tűzoltó 
szertárra, ami nincs betervezve szükség volna egy olyan 20.000 lejre, plusz, még ami 
nagyon fontos volna Libánba, az utcavilágításra 3.000 lej és az iskolába bevezetni a 
villanyt, ez is olyan 3.000 lej. 
Elekes-Köllő Tibor:  Én azt javaslom, hogy az Esély alapítvány is pályázzon. Legyen 
egy adott összegük a fenntartásra, és azon kívül a rendezvényekre pályázzon, kapjon 
lehetőséget, hogy pályázzon több rendezvényre.
Egyed József: Akkor maradjon 5.000 lej működésre, 5.000 lej még menjen a pályázati 
alapba és 15.000 lej marad Libánnak és betesszük a 70-es fejezetbe. 
Egyed  József:  A  70-es  fejezetbe  közszolgáltatások,  községgazdálkodás,  összesen 
300.500 lejt terveztünk, amiből közvilágítás – 187.500 lej.
Gál Katalin: Áttanulmányoztátok az Urbe cég ajánlatát?
Elekes-Köllő Márta: Nincs konkrétan kiszámolva, hogy mennyibe kerülne.
Egyed József: Igen, mert ahhoz meg kellett volna neki mondani, hogy hány pózna van 
és milyen erősségű égők vannak rajta, hogy az szerint számolja ki.
Elekes-Józsa Márton: Nem aszerint kellene kiszámolja, hanem aszerint, hogy a törvény 
hogyan szabályozza.  Mert,  szabály  van rá,  hogy egy bizonyos  helyre  mekkora  fény 
szükséges. És az sem biztos, hogy azok az égők olyan hosszú élettartamúak, mint ahogy 
ők tartsák. 
Egyed József: Folytatom a 70-es fejezetet, 50.000 lej  van tervezve karbantartásra és 
javításokra, amiből 15.000 általános javításokra és 35.000 lejjel tartozunk a kilyénfalvi 
kútfúrásért.  Az ADI Vasláb 3 ember fizetésére 40.000 lej és az Általános Rendezési 
Terv felújítására 23.000 lej, amire még lesz tervezve, mert összesen 80.000 lej. 
Egyed József: A 74-es fejezetre, környezetvédelem, összesen 4.388.600 lejt terveztünk. 
Ebből, javítási munkálatokra – 45.000 lej, a derítőállomásra – 110.000 lej,  háztartási 
szemét – 240.000 lej, hogy a tartozásból is tudjunk megadni. Beruházásokra – 3.993.600 
lejt a kanalizálásra, amiből 200.000 lej önrész.
Elekes-Józsa Márton: A szemétdíj az új árral volt betervezve?
Egyed József: Igen és a kiadásnál a hátrálékból is van betervezve. 
Egyed  József:  A  84-es  fejezetre,  utak,  96.200  lejt  terveztünk,  amiből  20.000  lejt 
javításokra és 76.200 lejt járda létrehozására Koszorúsnál. 
Egyed József: Külön költségvetésként kell jóváhagyni a külföldi vissza nem tériítendő 
pályázatokat.  Ide van belefoglalva a 113.200 lej,  az Európai Polgár Pályázat,  amit  a 
falunapok szervezésére nyertünk. A következő tanácsülésen bemutatom. 
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György Zsolt:  Még mindig keveslem a civil szervezetek pályázására szánt összeget. 
Nem lehetne-e, hogy a környezetvédelemtől még 5.000 lejt áttegyünk?
Egyed József: Nem lehet. Az oda szükséges. A tavaly volt 10.000lej, most van 35.000 
lej és úgysem elég?
Molnár Vince: A befektetést kellene növelni az egyéb jövedelmekből. 
Egyed József: Mindenhol meg van szabva, hogy mit mire költünk, minden meg van 
címezve, le van a füzetbe írva. Igyekeztem minél részletesebben lebontani. 
Elekes-Köllő Márta: Libánba az orvos bár havonta egyszer el kellene menjen.
Egyed József: Addig nem megy oda, amíg nincs neki ott megfelelő kondíció. Milyen 
pénzből csináljunk oda orvosi rendelőt?
Elekes-Köllő  Tibor:  Akkor  a  módosított  változatát  a  költségvetésnek  megkapjuk-e 
majd?
Egyed József: Igen, mindenkinek küldünk. 
Gyulai Artúr: Akkor a tűzoltóknak milyen választ adjak?
Egyed József: Pályázzanak, vagy jöjjenek és őket 1-2 tömlővel támogatjuk. 
Molnár Vince: A marosfalvi embereknek kellene egy komolyabb kijárat a mezőre, a 
Szenéte utcán, az útjavítási összegből. És Kilyénfalván is kellene javítani a Varga és a 
Simópataka környékén.
Egyed József: Megoldjuk. Javasolni kell.
Mihálydeák Ervin: Ott Kilyénfalván is végigjártuk, de ott nincs is út. Nem is tudják 
merre kellene legyen az út.
Egyed József: A topós mérnökök felmérték a fontosabb mezei utakat és készítjük elő a 
kataszteri tanulmányokat a következő pályázati ciklusra. 
Elekes-Köllő Tibor: Mi lesz a hidakkal Marosfalván, ahol csak visszadobták a földet és 
nem léteznek hídak?
Egyed József: Ez a munka valószínű, hogy az önkormányzatra marad. Ha meglesz a 
kotrógép, azzal megcsináljuk. 
Elekes-Köllő Tibor: A POR-os iskolás pályázattal vannak valami fejlemények? 
Egyed József: Nincs olyan, ami ránk is vonatkozik. 

Az RMDSZ frakció pár perc szünetet igényel egyeztetésre.
Elekes-Köllő Tibor: A frakció nagyon azon volt, hogy ezt a költségvetést nem szavazza 
meg,  de  mivel a  községnek haladnia kell,  úgy gondoltuk,  hogyha a polgármester  úr 
megígéri,  hogy  maximum  egy  hónapon  belül  a  2013-as  költségvetésről  részletesen 
beszámol, akkor ezt a költségvetést meg fogjuk szavazni még egy apró kiegészítéssel 
Molnár Vince tanácsos úr számáról.
Molnár Vince: Hogy tudjuk megfontolni az egyéb jövedelmeknek a pontos leosztását, 
tegyük át egy részét a negyedik negyedévre. 
Egyed József:  Ki kell emelni,  hogy pontosan mit  tegyünk át,  mert  ezt máskép nem 
tartom helyes hozzáállásnak. Mit tegyünk át, a stratégiát, a PUG-ot, a kilyénfalvi kutat?
Molnár Vince: Nem az egészet.
Egyed József: De hát akkor melyiket, mert az egész ilyesmi?
Molnár Vince: Meg kell alapozni.
Egyed József: Következő tanácsülésen bemutatom. Felosztom arányosan a negyedévek 
között, annak függvényébe, ahogyan a kifizetések történnek. Az egészet úgysem lehet 
elkölteni az első negyedévben. 
Elekes-Józsa Márton: Az ilyen című tételeknek,  hogy javítások és egyéb kiadások, 
arról kérünk egy részletes kibontást.
Egyed József: Minden költség célirányos munkára volt tervezve.
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Elekes-Köllő Márta: Én is úgy gondolom, ha minden rendbe lett volna, akkor most erre 
nem kerül sor, akkor tisztán láttuk volna a képet. 
Egyed József: Állok elébe, ez nekem úgy is kötelességem, meg fogom tenni.
Elekes-Köllő  Márta:  Én  azt  javasolom,  hogy  jövőre  az  ez  évi  költségvetésnek  a 
részletes bemutatását kapjuk meg a 2015-ös költségvetés tervezet előterjesztése előtt és 
akkor nem lesznek ilyen gondok.
A gazdasági szakbizottság elfogadta a 2014-es évi költségvetést.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk  a  javasolt  módosításokkal?  A  Helyi  Tanács  14  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

6. Különfélék
Horváth Dumitrina: Egy megjegyzés, olyan esetben, ha valakinek kérdése vagy kérése 
van  a  kiküldött  anyaggal  kapcsolatosan,  a  gyűlés  előtt  meg  lehet  keresni  a  jegyző 
asszonyt és tisztázni a kérdéseket. Én ezt már egy párszor megtettem, van rá egy hetünk. 
Molnár Vince: Nem szoktuk időbe megkapni az anyagot.
Horváth Dumitrina: Ide lehet jönni és meg lehet kérdezni. én is azt tettem. 
Elekes-Józsa  Márton:  Mielőtt  modernizálnánk  a  villanyhálózatot,  az 
alpolgármesternek,  amit  említettem  már,  hogy  nem  égnek  égők,  a  tanács  előtt.  Ez 
csúnyán néz ki. 
Mihálydeák Ervin: Most voltak kicserélve a napokba, nem létezik, hogy ne égjenek 
már megint. Megnézem. 
Egyed József: A roma programról szeretnék beszélni. Ez a program egy pályázathoz 
kellene  kötődjön,  de  mielőtt  a  pályázatot  elindítsuk,  meg  kell  beszéljük,  mert  egy 
nagyon innovatív dologról van szó és nagy rizikó van benne. 90%-ban roma lakosságról 
szól.  Mint  már beszéltünk róla,  megkezdtük kifizetetlen és behajthatatlan büntetések 
közmunkára való átfordítását. Bírósági eljárás, amelynek a végén a kiszabott büntetést 
átszámolják  munkaórába.  Jelenleg  a  roma  lakosság  abból  él,  hogy  szőnyeget  és 
egyebeket árul, kicsi pénzt behoz, amit tud, lop, csal. Ha elkezdem dolgoztatni őket, az 
lecsúszást  jelent számukra,  mert  ha ő 8 órát  le  fog dolgozni minden nap,  nem lesz, 
amiből eltartsa a családot. És ezzel én letaszítom őket a létminimum alá, és generálok 
egy olyan helyzetet  hogy leüti  a  az embert  egy kis  pénzért,  márpedig ezt  így végig 
kellene csinálni. Gondolkodtunk egy programon, hogy a munka is meglegyen és a roma 
lakosságot próbáljuk meg felzárkóztatni. Én a programot három részre osztanám, veszek 
egy 100 órát. Az egészet úgy képzeltem el, hogy legyen egy harmad része a munkájának 
sáncásás,  egy másik harmad rész  egy képzésen való részvétel,  amely  alatt  beül  egy 
padba,  sőt  ha  a  pályázatból  összejön  egy  kis  helység  is  kellene,  ahol  meg  tud 
mosakodni, ruhát adnánk nekik és megtanítanánk őket dolgozni. Nem másra, dolgozni. 
Mezőgazdasági  szakembereket  állítanánk  melléjük  és  képeznénk  őket.  Utána  a 
pályázatból vásárolnék egy kertet  az önkormányzat tulajdonába és azt  felosztanám a 
családok részére,  kizárólag csak ide  szóló lakhellyel  rendelkezőknek.  Pályáznék egy 
traktort, utánfutót, bekerítenénk a kertet és bekameráznánk, hogy ne tudjanak lopni. Ez a 
pályázat  400.000  eurós  összegű.  És  irányítanám őket,  hogy  mit  kell  csinálni.  Amit 
megtermelnének, azt hazavihetnék. És ezt is elszámolnám egy harmadrész munkának. 
Egy harmad részét a munkának itt végezné el. Utána pedig képezném őket, csapatokat 
alakítanék ki a képzés alatt  és megbeszélném a közbirtokossággal, hogy adjanak egy 
területet és velük kitakaríttatnám. Ezt a közbirtokosság megfizetné. Úgy oldanám meg 
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nekik a munkát, hogy délbe kapjanak egy ebédet abból a pénzből, amit ők dolgoznak, 
kapjanak egy traktor  utánfutó  csapot,  abból,  amit  ők  dolgoztak,  ezáltal,  a  szomszéd 
kertjét nem fogják fosztogatni. És egy kevés pénzt is kapnának, amiből a családot el 
tudnák tartani. És közben folyamatosan képezném őket, megismerném a képességeiket. 
Ezáltal a hármas program által egy olyan dolgot indítanék el, hogy őket kimozdítsam a 
jelenlegi helyzetükből. Ezáltal a romák egy része öntudatra ébrednének és megéreznék, 
hogy meg lehet élni a munkából. És ez a ledolgozandó munka egy jó kényszerítő módja 
annak, hogy ebbe beleálljanak. Ha már úgy is kötelező, és valamilyen módon vonzóvá 
tudjuk ezt számukra tenni és még valamennyi pénzt is kapna belőle, akkor lehet, hogy 
egy idő után rájön, hogy ez jó neki. Lehet, hogy olyan csapat is kovácsolódik belőlük,  
hogy bejegyezett céget indítsanak, mi segítünk nekik ebbe. Tekerőpatakon nagy a baj, 
mert jelenleg már egyharmada a lakosságnak roma. Rövid időn belül nagyot romlik még 
ez a részarány. Ha nézzük a negatívumokat és a pozitívumokat benne, akkor rájövök, 
hogy  a  munkán és  a  képzésen kívül  én  nem adok a  romának semmi egyebet,  csak 
lehetőséget az életre. Viszont a pályázatot nagyon drasztikusan ellenőrzik, és ha nem 
éred el azt az eredményt, akkor bajban vagy. Nagyon komolyan oda kell figyelni. Erről 
szól a program. Én úgy látom, hogy ez jó megoldás lehet a roma problémára. A kérdés 
az, hogy támogatják-e az ügyet, mi a véleményük, megpróbáljuk-e?
Elekes-Józsa Márton: Az eredmény hol lássa benne?
Egyed József:  Több síkon látom az eredményt,  abban,  hogy a romákat megtanítsuk 
dolgozni.  Aki  megtanul  dolgozni,  az  be  tud  illeszkedni  a  társadalomba.  Akkor,  ha 
jövedelemhez  kerül,  meg  tudja  fizetni  az  adóját.  Az  eredmény  ott  volna,  hogy 
felzárkóztatnám őket, kivennénk őket a nyomorból. És reméljük, hogy ezáltal nem lesz 
annyi gyerek. Mert az már bizonyított tény, hogy az csinál annyi gyereket, aki abból kell 
megéljen. A gazdagabb családoknál már nincs annyi gyerek.
Elekes-Józsa  Márton:  Magyarországon,  már  40  év  óta  próbálkoznak  a  romák 
felzárkóztatásával, ott már minimális eredmények jelentkeznek. Az eredmény az kellene 
legyen, hogy beilleszkedik a munkapiacon. Erre van kilátás?
Tótpál László: Mi kell kapjunk ezen a programon, mert nekünk a romák hamarosan a 
nyakunkra fognak nőni. Legalább meg kell próbáljuk. Addig nem tudjuk eldönteni, hogy 
jó vagy sem. 
Elekes-Józsa Márton: Arra volt-e példa, hogy egy roma akarjon dolgozni?
Tótpál László:  Egy héttel ezelőtt  takarítottam a havat és jöttek a völgybeliek és azt 
kérdezték,  hogy  „Főnök,  kell-e  dolgozni?”  És  az  volt  az  első  gondolatom,  hogy 
elkergessem.  Nagyon  nehéz  lesz  nekik  bekerülni  a  társadalomba,  amíg  így  állunk 
hozzájuk. Sajnos.
Egyed József: Én azt mondom, hogy valahol el kell kezdeni. Ha bejön a pályázat, még 
eldöntessük, hogy belemegyünk vagy se, de szerintem vétek volna ezt úgy eldobni, hogy 
nem próbáltuk meg. 
Elekes-Köllő Márta: Valakinek kérdése,  hozzászólása még van-e? Nincs.  Akkor az 
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Elekes-Köllő Márta       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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