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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2014.  január  9.-én  19  órai  kezdettel  tartott,  rendkívüli 
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  2014/1-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. Kovács Levente
10. Marthy Barna
11. Mihálydeák Ervin
12. Molnár Vince
13. Csiszár Attila, Libán falu küldöttje

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak Horváth Dumitrina és Egyed Márta tanácsos asszonyok, valamint Tótpál 
László tanácsos úr.

 Az ülésen jelen vannak még: Egyed József polgármester, 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 rendkívüli ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1. Határozattervezet  a  háztartási  hulladék  gyűjtési  és  szállítási  díj  módosításának 
jóváhagyására fizikai személyek részére, Gyergyóújfalu községben

2. Határozattervezet a polgármesteri szakapparátus Státusjegyzékének módosítására 
3. Határozattervezet  a  helyi  költségvetés  fejlesztési  szakasza  2013.  december  31-i 

hiányának  az  előző  évek  költségvetési  többletéből  való  végleges  lefödésének 
jóváhagyására
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Elekes-Köllő Márta ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, 
aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet  a  háztartási  hulladék  gyűjtési  és  szállítási  díj 
módosításának  jóváhagyására  fizikai  személyek  részére,  Gyergyóújfalu 
községben

Egyed  József:  4,49  lejbe  sikerült  megegyezni,  ez  gyakorlatilag  4,20  lej  +áfa. 
Utánanéztem, hogy más helyeken is mennyi az ára ennek a szolgáltatásnak. Máréfalván 
is ennyi a szemétdíj, Bögözön pedig jelenleg is fut a közbeszerzés, a feltételeik azok 
voltak, hogy ott egyéni díjbeszedés legyen és a lakosság fele szeméttárolót kapjon, erre 
a  legkisebb  ajánlott  összeg  4,47  lej  +áfa  volt.  4,50  alatt  nem  nagyon  lehet  kapni 
szolgáltatót.  A pénzbegyűjtés  továbbra  is  az  önkormányzatot  terheli.  Úgy beszéltük, 
hogy  4  évre  hosszabbítunk  és  a  4  évre  le  van  kötve  az  ára,  amit  külső  tényezők 
hiányában nem emelhetnek. Nem kötelező 4 évre kötni a szerződést, akár egy évre is 
lehet  kötni  a  szerződést,  addig  Szárhegyen  lezáródik  a  közbeszerzés  és  annak 
függvényében újra lehet tárgyalni majd ezt az egészet. Arra kérek javaslatokat, hogy 4 
évre kössük a szerződést, vagy 1 évre hosszabbítsunk.
Gál  Katalin:  A  gazdasági  szakbizottság  egy  tartózkodással  elfogadta  a 
határozattervezetet. 
Molnár Vince: Javaslom, hogy csak 1 évre hosszabbítsunk és a későbbiekben egyéni 
szerződéseken és közbeszerzésen gondolkozzunk, mert az is látjuk, hogy a pénzbeszedés 
is problémás. 
Egyed József: Az 1 év azért rizikós, mert ha le is jár addig Szárhegyen a közbeszerzés, 
még nem látjuk meg a  hatásait,  hogy pozitív-e vagy nem. Ezért  én inkább két évet 
javasolnék. 
Molnár Vince: Most jelenleg mennyi a beszedési ráta?
Egyed József: Most gyakorlatilag bejön a pénz. De van azért hátrálék is. 
Molnár Vince: És úgy néz ki, hogy Remetén is beindul a szeméttelep. 
Gál Katalin: A múltkor az igazgató úr azt mondta, hogy függetlenül, hogy Remetére 
vagy a Cekkendre lesz szállítva a szemét, a díjon nem fognak változtatni.
Egyed József: Remetén se lesz olcsó az ár. Én azt javaslom, hogy várjuk meg, hogy 
Szárhegyen hogy fog alakulni a dolog. 
György Zsolt: Remetén azért lenne olcsóbb, mert rövidebb lenne a szállítási távolság. 
Rövidtávon nem lesz más társaság sem olcsóbb. Az a baj, hogy ha egy év múlva majd 
megint  alkudozni  kell,  akkor  lehet  még  drágább  lesz.  Én  azt  javaslom,  hogy 
mindenképen egy évnél több időre kellene hosszabbítani.
Egyed József: Lehet két év is elég lesz. Addig még kiderül, hogy máshol mi történik. 
Én 4 évről beszéltem az egyezkedéseken, ezért fogadták el a 4,50 lej alatti árat.
Elekes-Józsa Márton: Egyebekről kezdtünk tárgyalni, mint ami a határozattervezetbe 
szerepel,  itt  az  egységárról  volt  szó.  Az  a  helyzet  a  szolgáltató  cégekkel,  hogy  ők 
kihasználják  azt,  hogy  mi  kötelesek  vagyunk  a  szemetet  elszállítatni.  Reális 
versenyhelyzet nincs, kisebb árba reménykedni később se lehet. Én még mindig azon az 
elven vagyok, hogy majd ha az önkormányzatnak lesz egy cégje, aki a szemetet szállítja, 

2



akkor azt majd jobban szemügyre lehet venni, hogy mik is valójában a költségei. Egy 
magáncégnél nem lehet ebbe belelátni és nem is köteles megengedni nekünk, hogy őt 
leellenőrizzük. De szerintem 1 év hosszabbítás elegendő lesz, azalatt  már lehet látni, 
hogy hogy alakul a helyzet.
Gál Katalin: Most el kell dönteni, hogy hány évre kössük a szerződést?
Egyed József: Nem, döntést nem kell hozni, csak javaslat kellene. 
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 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és egy tartózkodással (Marthy Barna) elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet  a  polgármesteri  szakapparátus  Státusjegyzékének 
módosítására 

Egyed  József:  A  megüresedett  könyvelői  állás  betöltésére  hivatkozik.  Egyetemi 
végzettségre szeretnénk emelni a feltételeket.  Ezt azzal indokolnánk, hogy most már 
minden  valamire  való  könyvelő  már  felső  iskolát  végzett.  Nagy  a  felelősség  és  azt 
szeretnénk, hogy egy jó képességű ember kerüljön ide. Ebben a formában lehetőséget 
kap az illető, hogy feljebb kerüljön a ranglistán és nagyobb fizetést kaphasson. 
Elekes-Józsa Márton: A költségvetést ez a plusz terhelni fogja. Nem kell arra gondolni, 
hogy egy érettségizett könyvelő nem tud jó képességű munkát végezni.
Egyed József:  Egy ekkora  felelősséggel  bíró  munkát  egy olyan képességű emberrel 
töltsük be, amelyik képes ezt végigcsinálni. Nem azt mondom, hogy egy érettségivel 
rendelkező  személy  nem tud  könyvelni,  hanem nagyobb  a  valószínűsége,  hogy  egy 
magasabb iskolázottsággal rendelkező személy jobban tud teljesíteni.
Gál  Katalin:  A  gazdasági  szakbizottság  egy  tartózkodással  elfogadta  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 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és egy tartózkodással (Elekes-Józsa Márton) elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  a  helyi  költségvetés  fejlesztési  szakasza 2013.  december 
31-i  hiányának  az  előző  évek  költségvetési  többletéből  való  végleges 
lefödésének jóváhagyására

Kovács Ileana Éva: A 2012-es év költségvetése lezárásakor jelentkezett egy 103.137 
lejes  költségvetési  többlet.  Ezt  a  többletet  a  17/2013-as  tanácshatározattal  a  helyi 
költségvetés fejlesztési részlegére használta fel a tanács. Ezért,  amikor a 2013-as évi 
költségvetés  fejlesztési  részlegét  lezárták,  akkor,  hogyha  ezt  az  összeget  kivonjuk  a 
költségvetésből utalt pénzből, mert ez egy külön összeget jelent, akkor keletkezik ez a 
hiány. A 2013-as évet lezáró költségvetési normák szerint szükséges ennek a hiánynak a 
lefödésére egy tanácshatározat. Tulajdonképpen ez már a tavalyi évben a költségvetés 
jóváhagyásakor a 17/2013-as határozattal el volt döntve, hogy ez az összeg a fejlesztési 
részlegen kerül felhasználásra és konkrétan a tűzoltóállomásnál. 
Gál Katalin: A gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a határozattervezetet. 
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
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határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodások nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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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