
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2014. március 20.-án 19 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  2014/64-es  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 Martin
5. Elekes-Köllő Márta 
6. Elekes-Köllő Tibor
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
9. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Marthy Barna
12. Mihálydeák Ervin
13. Molnár Vince
14. Tótpál László

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradt Gyulai Artúr tanácsos úr.

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  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola  tanügyi 
káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2013  november  – 
december időszakra 

2. Határozattervezet a Polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének módosítására
3. Határozattervezet  az  55/2013-as  Határozattal  jóváhagyott,  a  Polgármester 

szakapparátusában  a  köztisztviselői  állások  betöltési  tervének  módosítására  a 
2014-es évre

4. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
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5. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyására Gyergyóújfalu község lakói 
részére, jogos érdekük védelmében

6. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község magánvagyonát képező kaszáló 
és  legelő  besorolású  területek  nyilvános  árverésen  történő  bérbeadásának 
jóváhagyására

7. Az előző, 2014. február 27-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
8. Különfélék

Elekes-Köllő Márta ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, 
aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A polgármester úr kéri a napirend kiegészítését a 
még  két  napirendi  ponttal,  a  Gyergyóújfalu  község  tulajdonában  lévő  erdőből  való 
kitermelésre, az Újfalu területén fekvő erdőből, valamint a Tekerőpatakiból is. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el.

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola 
tanügyi káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2013. 
november – december időszakra 

Elekes-Köllő  Márta:  A  gazdasági  szakbizottság  egyöntetűen  elfogadta  a 
határozattervezetet.
Elekes-Köllő Márta: Az egész összeget visszatérítik, vagy az új törvény szerint lesz?
Elekes-Köllő Tibor: Az új törvény csak abban az esetben alkalmazható, ha az abból az 
alapból, amit ad az állam, abból spórolunk. 
Elekes-Köllő Márta: Vagyis, ha leoltsák a villanyt, és azzal spórolnak?
Elekes-Köllő Tibor: Igen, ha nem, akkor kipótolja a tanács.
Gál Katalin: Ez a törvény még a tavalyi évre nem vonatkozik.
Elekes-Köllő Márta:  De igen,  mert  mi  már a  tavaly  novemberre  és decemberre  az 
szerint kaptuk az ingázási pénzt. 
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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet  a  Polgármesteri  szakapparátus  státusjegyzékének 
módosítására

Elekes-Köllő  Márta:  A  gazdasági  szakbizottság  pozitívan  véleményezte  a 
határozattervezetet.
Kovács  Ileana  Éva:  Ki  volt  küldve  a  határozattervezet  egy  besorolásnak  a 
módosítására, a könyvelési iroda keretén belül, tekintettel a személyre, aki a pénzügyről 
átjön  és  az  ő  jelenlegi  besorolására.  A  mai  nap  folyamán  még  javasoltunk  egy 
módosítást, a közbeszerzési irodában levő üres posztnak a módosítását, tekintettel arra, 
hogy szeretnénk jóváhagyást kérni az ANFP-től versenyvizsgára. 
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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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3. Határozattervezet  az  55/2013-as Határozattal  jóváhagyott,  a Polgármester 
szakapparátusában a köztisztviselői állások betöltési tervének módosítására 
a 2014-es évre

Elekes-Köllő  Márta:  A  gazdasági  szakbizottság  egyöntetűen  elfogadta  a 
határozattervezetet.
Kovács Ileana Éva: Ugyancsak a tavaly jóváhagyott határozat módosítását javasoljuk, a 
könyvelői állás elfoglalására. A versenyvizsga helyett az áthelyezést kellene jóváhagyni. 
Ugyanakkor  mivel  a  legújabb  információink  szerint  a  Köztisztviselők  Országos 
Ügynöksége jóváhagyja az üres állások meghirdetését, három üres állás elfoglalására 
szeretnénk jóváhagyást kérni, ezért szükséges a tavaly elfogadott Határozat módosítása.
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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
Kovács Ileana Éva: Névsor szerint Elekes-Köllő Tibor tanácsos úr következik. 
Elekes-Köllő Márta: A szakbizottság 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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyására Gyergyóújfalu község 
lakói részére, jogos érdekük védelmében

Egyed  József:  A  Székely  Nemzeti  Tanács  részéről  jött  egy  kérés,  hogy  a  jogos 
igényeinket  kérnénk  egy  referendum  megszervezésére,  amiben  az  autonómiát 
igényelnénk, azért, hogy Brüsszelbe tudják képviselni ezt a dolgot. Már vannak olyan 
tanácsok,  ahol  ezt  a  határozatot  elfogadták.  Ez  tudni  való,  hogy  a  Prefektúrán  meg 
fogják támadni. 
Elekes-Köllő Márta: A szakbizottság 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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

6. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  magánvagyonát  képező 
kaszáló  és  legelő  besorolású  területek  nyilvános  árverésen  történő 
bérbeadásának jóváhagyására

Egyed József: A gazdasági szakbizottság a bérlést jóváhagyta, az árat és az időszakot 
kell megbeszélni. Én úgy láttam, hogy amivel nem igazán értettek egyet a szakbizottság 
tagjai az az egy éves periódus, amire bérbe lennének adva a területek. A bért mi egy 
kormányhatározat alapján számítottuk ki, amely megszabja, hogy a bizonyos területen 
megtermő fű mennyisége árának a feléért lehet kiadni bérbe. Számításaink szerint ez 
100 euró körül van. Erre igényelhető támogatás, amire még 250-260 euró az alap, vagy 
még ennél több is lehet. Azért javasoltunk csak egy évet, meghosszabbítási lehetőséggel, 
mert ha a 165-ös törvény alapján kerülnek olyan vissza nem adható területek, amit kell 
majd  kárpótoljuk  és  kötelező  lesz  valamilyen  területtel  kárpótolni,  akkor  ezeket  a 
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területeket tudjuk igénybe venni. Az APIA-val ez egy kicsit összeütközik, de meg kell  
találni majd a megoldási módját ennek a helyzetnek. Nem tudom, hogy lehet-e kérni 
támogatást egy évre.
Horváth Dumitrina: Ha valaki aláírja a szerződést, az 5 évet vállal. Senki nem tesz be 
támogatásra kaszálót csomag nélkül.
Mihálydeák Ervin: De ez legelő. 
György Zsolt: Az igénylők tudják azt, hogy a tanács csak egy évre adja ki nekik bérbe a 
területeket?
Egyed József: Hát ez így konkrétan nem volt átbeszélve velük.
Elekes-Józsa Márton:  Miért  kell  mi  itt  a  mások gondját  tárgyaljuk,  ha valaki  kéri, 
akkor az már az ő gondja lesz. Meghirdetjük, és aki jelentkezik, az vállalja a felelősséget 
érte. 
Elekes-Köllő Tibor: Ennyire fejetlenül nem mehetünk bele. Olyan emberekről van szó, 
akik a községbe laknak, gondolom, nem szeretnénk kiszúrni a saját társainkkal.
Elekes-Köllő Márta: Ha ez a földtörvény érvénybe lépett, akkor viszont azt sem lehet, 
hogy kiadod, és aztán ha kiderül, hogy kell, mit csinálsz? Én úgy gondolom, hogy az 
egy év elég lesz. És ha akar, akkor hosszabbít.
Gál  Katalin:  Nagyon  egészséges  megközelítésnek  tartom  a  Józsa  tanácsos  úr 
véleményét, mert mi valamilyen szinten egy üzletkötésbe megyünk bele. És úgy legyen 
beleírva, ha lehetséges, hogy egy évre van a szerződés megkötve, de meghosszabbítási 
lehetőséggel. 
Kovács Ileana Éva: Maximum 5 évre lehet megkötni a szerződést, és évenként lehet 
hosszabbítani. 
Elekes-Köllő Tibor: Az a baj, hogy a gazda mindig csak egy évre tudja biztosan, hogy 
bérbe kapja. 
Elekes-Józsa Márton: Általában minden szerződés végén szerepel, hogy ha az egyik fél 
felmondja  a  szerződést,  az  kárpótlást  kell  fizessen.  Ha  pedig  a  tanács  felmondja  a 
szerződést az egy éven belül, akkor adjon a gazdának kárpótlást. A gazdának a tejből is 
van jövedelme, ha a tehene van ahol legeljen és akkor ha megéri neki, igényli, ha nem, 
akkor meg nem. A felmondási kötelezettségeket is bele kell foglalni a szerződésbe. A 
másik dolog,  pedig  az,  hogy néhány parcellának az  alakja  elég cifra.  Vajon ezek a 
határok jogosak, valamikor is így néztek-e ki a területek?
Egyed József: A gazdákkal körbe volt járva.
Mihálydeák Ervin: Mikor felmérődött, ott voltak a szomszédok is, de ők sem tudták, 
hogy hol voltak a határok. 
Egyed József: Ilyen formába vannak visszaadva ezek a területek. És minden visszaadás 
akták alapján történt.
Elekes-Józsa Márton: A községnek a Folyamba is van területe. Annak mi a sorsa?
Egyed József: Neki fogtunk azonosítani ezeket a területeket is, mert szeretnénk a mezei 
utas kiírásban pályázni. Már elő vannak készítve telekkönyvezésre az utak. 
Elekes-Józsa  Márton:  A  kaszálókat  is  fel  kellene  mérni,  nemcsak  az  utakat.  Ezek 
értékes kaszálók. Visszatérve a témához, minimális állatterhelés van kérve a legelőkre, 
jó volna a maximálist is belefoglalni, hogy ne legyen túllegeltetve se. 
Molnár  Vince:  Ki  kell  választani  a  parcellákat,  hogy  melyiket  lehet  legeltetni  és 
melyiket nem, csak kaszálni.
Egyed József: Mindet lehet legeltetni. Eddig is legeltetve voltak. Ezek a területek voltak 
kérve energiafűzre, de sokkal kevesebb lett volna a felajánlott összeg. Inkább a gazdákat 
segítsük, mint valami idegeneket. 
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Elekes-Köllő Tibor: Döntsük el, hogy hány évre lesz bérbe adva. 
Egyed  József:  Legyen  egy  évre  kötve  a  szerződés,  további  öt  év  hosszabbítási 
lehetőséggel. Akinek tetszik, jó, akinek nem, nem.
Elekes-Józsa Márton: A támogatást hogy is lehet kérni?
Horváth Dumitrina:  Mikor valaki letesz egy kérést,  akkor kell érvényes szerződése 
legyen. Az nem számít, hogy a szerződés mikor lett kötve.
Elekes-Köllő Márta: De olyan is van, hogy kérik, hogy öt évre legyen szerződésed.
Horváth Dumitrina: Senki nem kötelezheti a bérlőt, hogy öt évre kössön szerződést. 
Ha nem hosszabbítsa meg, akkor transzferrel át lehet adni a támogatást is. 
Molnár Vince: Kérjünk jogi magyarázatot az APIA-tól.
Mihálydeák Ervin: Nem kellene mi búsuljuk, hogy mit csinál a gazda. Neki legel a 
tehene. Ő úgy köti a szerződést az APIA-val, ahogy akarja. 
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk  abban  a  formában,  hogy  egy  évre  legyen  kötve  a 
szerződés és 400 lej  az ára? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal,  egy tartózkodással 
(Elekes-Köllő Tibor) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

7. Az előző, 2014. február 27-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Gál  Katalin:  Azzal  kellene  kiegészíteni,  hogy  azt  amit  én  kértem  a  logopédiai 
kabinetnek, azt a gyűlés végén mondtam. 
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet 
elfogadjuk? A Helyi  Tanács 14 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyvet.

8. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalu  község  köztulajdonában  levő  erdőből, 
tarvágásból származó faanyag eladására

Elekes-Köllő Márta: A szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Mihálydeák  Ervin:  358  köbméter  fővágásból  származó  mennyiségű  fáról  van  szó. 
Ennek az eladásáról lenne szó, az árának a megállapításáról, valamint az, hogy a bejövő 
összeg a csatornázásra lesz költve. A szakbizottság 200 lejes indulási árral hagyta jóvá a 
tervezetet. 
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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

9. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalu  község  köztulajdonában  levő 
Tekerőpataki erdőből, gyérítésből származó faanyag eladására

Mihálydeák Ervin:  Két  értékaktáról  van  szó,  az  egyiken 419 köbméter  szerepel,  a 
másikor pedig 317 köbméter faanyag. Az indulási ár 60 lejre volt javasolva, a bejövetel 
pedig ugyancsak a csatornázási munkálatokra lesz fordítva.
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  14 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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10. Különfélék
Egyed  József:  A  közutakon  elkezdődtek  a  csatornázási  munkálatok.  A  gépeket 
visszahozták, jövő héten két csapat kezd munkának. Az egyik csapat Felszegbe kezdi, 
mennek fel Tekerőpatakra, a másik a közbeeső részekkel fog dolgozni és az átemelő 
szivattyúházakat építi ki. Június közepére szeretnénk, ha elkezdődhetnének a bekötések. 
Én  úgy látom,  hogy  a  rendszer  egy  hét  múlva  már  használható  lesz.  Letettünk egy 
elszámolást  a  Környezetvédelmi  Minisztériumhoz,  úgy  néz  ki,  hogy  renden  van. 
Közelebbről ellenőrzésbe fognak jönni. 

Elkezdődött az utak gréderezése is.  Ahol tud, ott a gréder segít, viszont ahova 
majd anyag kell, azt a végére hagyjuk. Kilyénfalván megvan egy szakasz, a Nagy utcába 
kitakarítottuk a sáncot, majd meggréderezik és lehet, hogy egy kis anyag is szükséges 
lesz még rá. A Szászok utcáját is megjavítottuk, a sáncot kiástuk. Tekerőpatakon is ki 
van adva a munka az Elekes utcába a híd és a környéke, valamint Pérásba is, a sáncokat 
is ki kell takarítani és a patakot is. Azután töltéseket is fogunk vinni.

A  marosfalvi  hidakkal  kapcsolatosan,  ahol  volt  elég  kő,  ott  visszaépítették  a 
hidakat.  Ahol nem, ott az lesz a megoldás, hogy majd csövet vásárolunk és lefödjük 
hulladékkal. 
Elekes-Köllő Tibor: Azon a részen minden hidat felszedtek.
Egyed József: Majd csövekkel megoldjuk. 
Gál Katalin: A töltésekkel kapcsolatosan, nagyon sárosak az utak, főleg az iskola előtti 
út, ott már képtelenség járni. Valamilyen töltésre lenne még szükség.
Egyed József: Oda Vittünk eddig a legtöbb töltést, de még vinni fogunk.
Gál  Katalin:  Folyami  homok  kellene  játszóhomoknak,  valamint  a  homokágy 
feltöltésére tornaórákra. Nem volna sokra szükség, csak az a gond, hogy az iskola nem 
fordít erre hangsúlyt. 
Egyed József: Az iskolai Vezetőtanács ülésén kellene kérni.
György Zsolt: Ez nem is lenne szabad téma legyen. Mert 5 talicska homokról lenne szó. 
Ezt akár a tanár is megoldhatná.
Egyed József: Kérni fogjuk az iskola vezetőségét, hogy oldja meg.
Tótpál  László:  Tekerőpatakon  az  üzlet  mellé  töltés  van  hordva.  Az  el  kellene 
egyengetni. A Gergely utcába szükség volna sáncásásra, mert nincs ahol elfolyon a víz 
és töltés is kellene. 
Egyed József: A kotrógépes pályázatunkat jóváhagyták. Meg kellene várjuk azt, vagy 
kérjünk fel egy céget erre a munkálatra? Az a gond, hogy mindenhol kellene sánc, csak 
kevés erre az alap.
Tótpál  László:  A kocsma-üzlet  kérdésre  szeretnék választ  kapni,  be  lesz-e tiltva  az 
üzletekbe az alkoholfogyasztás?
Egyed József: Kértük a rendőrséget, hogy szüntessék meg ezt a fajta tevékenységet. 
Hatékonyabb fellépést kell kérjünk a rendőrségtől. A következő tanácsülésre elhívom a 
rendőrfőnököt, hogy számoljon be, mit tettek az ügy érdekében. 
Kovács Attila: A falicitekkel kapcsolatosan azt szeretném kérdezni, hogy nincs módja a 
hivatalnak kizárni az idegen jelentkezőket a licitekről?
Egyed József: Nem tilthatunk ki senkit. 
György Zsolt: Nem lehet úgy megszervezni, hogy ne az erdészet hirdesse meg?
Mihálydeák Ervin: Ezt a közbirtokosságok megtehetik, de a tanács nem. Meg vannak a 
törvényes keretek szabva, amiket be kell tartani.
Molnár Vince: Legyen a licit helyszíne itt, nem pedig Csíkba.
Mihálydeák Ervin: Mi is licitálhassuk, de akit érdekel, az úgyis megjelenik.
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Mihálydeák  Ervin:  A  legeltetéssel  kapcsolatosan,  Gyergyószentmiklóson  van  egy 
olyan határozat,  hogy minden pásztortól  kérnek előlegbe egy összeget,  hogy legyen 
miből állni az esetleges károkat, amiket okozhat. Ha viszont nem lesz gond vele, akkor 
az összeget visszakapja. 
Molnár Vince: Alapul kell venni a gyergyói határozatot, mert az jó.
Mihálydeák Ervin: A szakbizottság készüljön fel, hogy tudjuk eldönteni, hogy mennyi 
legyen ez az összeg.
Egyed József: Eddig  nem alkalmaztuk a  büntetéseket.  De,  lehet,  hogy jó volna két 
személyt megfizetni, hogy azok figyeljék az esetleges eseteket.
Mihálydeák Ervin: Jó lesz, ha következő tanácsülésre meglesz a kiegészítő okirat?
Elekes-Józsa Márton: Az már késő lesz.
Molnár Vince: A szabályzat tisztázása és véglegesítése sürgős.
Elekes-Józsa Márton:  Meg kell  szabni  a  pásztoroknak a  büntetést  és  van  eljárás  a 
felhajtására, ha nem hajlandóak fizetni.
Elekes-Köllő Tibor: A mezei utak javítására van-e elképzelés?
Egyed József: Csak ősszel lesznek mezei útjavítások, a pénzkeretekkel összefüggésbe. 
Nagy  gépekkel  nem  kell  megengedjük,  hogy  kimenjenek  az  utakra.  Nagyon 
drasztikusak kell legyünk. Elő kell terjesszünk egy határozatot, hogy ne mehessenek rá 
az útra.
Molnár  Vince:  A Natura  2000 előírásait  Maros  megye nem tartotta  be  és  nem lett 
semmi gond belőle.
Elekes-Köllő  Tibor:  A  költségvetésnél  70.000  lejt  szántunk  az  iskolai  WC-ék 
feljavítására, hogy minden újba tevődjön. De az igazgató úr úgy döntött, hogy nem lesz 
semmi új, csak a fajansz. 
Egyed József:  Én is  eljártam, megnéztem. Le volt  minden szerelve és azt  mondták, 
hogy rendben van, mert minden működőképes.
Elekes-Köllő  Tibor: A  csaptelepekkel  gondok  vannak,  a  lefolyó  sem  biztos,  hogy 
megfelelően működik, és már fajanszoznak. 
Egyed József: Még le fogom ellenőrizni.
Marthy Barna: A mezei utakon lesz-e gréderezés?
Egyed József: Lehet szó róla.
Marthy Barna: A benzinkúttal mi a helyzet?
Egyed József: Már felkértük őket, hogy vigyék el a kutat. Üzemanyag már nincs benne. 
Úgy néz ki, hogy Deák Leventéék előtt, a focipálya mellett lesz az új benzinkút. Arra 
kértem őket, hogy szakemberrel terveztessék meg a kutat. Úgy beszéltük, hogy Köllő 
Miklós fogja megtervezni.
Marthy Barna: A közösségi ház emeletén folyik-e a munka?
Egyed József: Igen.
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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