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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 2403/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2014. szeptember 23.-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 2014/370-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 Márton
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,  Elekes-Köllő  Tibor,  az  Elekes  Vencel  Általános  Iskola  igazgatója,  valamint 
Elekes-Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az üléselnök, György Zsolt 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:
1) Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calităţii de consilier local a domnului 

Elekes-Köllő Tibor şi declararea vacanţei unui mandat de consilier local din cadrul 
Uniunii Democrate Maghiare din România

2) Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea unor tarife pentru serviciile conexe 
Serviciului public de canalizare a Comunei Suseni

3) Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 
luni
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4) Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni 
pe Trimestrul II al anului 2014

5) Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2014, Trim. 
III

6) Aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din data de 21 august 2014
7) Probleme curente  

A  polgármester  úr  kéri  a  napirendi  pontok  kiegészítését  az  57-es  számú 
határozattervezettel, a sürgősségi segélyekkel kapcsolatosan.

György  Zsolt ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet  privind  constatarea  încetării  calităţii  de  consilier  local  a 
domnului  Elekes-Köllő  Tibor  şi  declararea  vacanţei  unui  mandat  de  consilier 
local din cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România

Egyed József: Elekes-Köllő Tibor tanácsos urat kinevezték az „Elekes Vencel” Általános 
Iskola igazgatójának és ő úgy döntött, hogy emiatt, a politika terén visszalép.
Gál Katalin: Megköszöni Elekes-Köllő Tibor tanácsos úrnak, hogy nagyon diplomatikus és 
tárgyilagos személy volt a mandátuma alatt és, hogy a személye hiányozni fog az ülésekről.
Egyed József: Mikor az iskolával kapcsolatos ügyeket tárgyaljuk, be kell majd hívjuk a két 
igazgatót. Én is köszönöm a munkásságát.
György Zsolt: Sok sikert kíván a továbbiakban.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
előterjesztett  formában  elfogadjuk?  A Helyi  Tanács  13  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet  privind  stabilirea  şi  aprobarea  unor  tarife  pentru  serviciile 
conexe Serviciului public de canalizare a Comunei Suseni

Egyed  József:  Dolgozunk  a  csatornarendszer  bővítésén.  Letettünk  egy  elszámolást  a 
minisztérium felé és várjuk az ellenőrző bizottságot.  Kicseréltük az alszegi rendszert  és 
lemondtunk kisebb szakaszokról a Nagy utcába, a Csík utcába. A mi javaslatunk az volt, 
hogy legkevesebb 350 lej legyen e bekötési díj, mert vannak olyan helységek is, ahol ez a 
tarifa 1.200 lej. Legtöbb helyen 1.000 lej fölött vannak megállapítva a bekötési díjjak. A 
bekötési  díj  azért  szükséges,  mert  ha  nem fizeti  ki  a  lakosság,  akkor  az  önkormányzat 
kellene vállalja.  De az önkormányzat már nagyon le van terhelve és a bekötési  díjra is  
lényegesebben  kisebb  összeget  javasoltunk,  mint  amennyi  ennek  az  értéke  más 
helységekben.
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság 250 lejes bekötési díjat javasolt.
György Zsolt:  Ha valaki tőlem megkérdi,  hogy mennyit kell fizessen, hogy bekössék a 
csatornázást, mit kell mondjak neki?
Egyed József: Mindenki, aki csatlakozni akar a rendszerhez, meg kell egyezzen a céggel, 
csináltat egy tervet, aminek az ára körülbelül 100-150 lej, aztán bejön a hivatalba és kifizeti 
a bekötési díjat. Utána csatlakozhat a rendszerre.
György Zsolt: Felvilágosítás lesz-e a lakosság felé?
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Egyed József: Sajnos nincs szakember a faluba. Meg kell keresni a céget és az összehozza a 
tervezővel.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy szavazzon.  Ki  van amellett,  hogy a  gazdasági  szakbizottság  által 
javasolt  250  lejes  bekötési  díjat  elfogadjuk?  A  Helyi  Tanács  13  igen  szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 
luni

György Zsolt: Ábécé sorrendbe Gyulai Artúr tanácsos úr következne, de szerintem ő nem 
fog jönni. Ezért én javasolnám a következőt.
Kovács Ileana Éva: Akkor legyen Marthy Barna tanácsos úr.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az elfogadjuk? 
A  Helyi  Tanács  13  igen  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a 
határozattervezetet.

4. Határozattervezet  privind  aprobarea  execuţiei  Bugetului  general  al  Comunei 
Suseni pe Trimestrul II al anului 2014

Bányász Etelka: A második negyedévbe a megvalósított jövedelem 3.664.693 lej. Ebből 
2.428.112 lej működésből származó jövedelmek, 756.802 lej pedig fejlesztésből származó 
jövedelmek. A megvalósított jövedelmekkel kapcsolatosan, megjegyezzük, hogy a magán 
személyek jobban fizettek, mint a jogi személyek, akiknek hátrálékai vannak. A működési 
költségek  megvalósítása  a  második  negyedévre  2.323.997  lej,  104.116  lej  többlettel.  A 
fejlesztési  költségek értéke 1.236.579 lej.  A létre jött  479.777 lejes hiányt,  a tavaly évi 
költségvetés többletjövedelméből lett fedezve. 

A  saját  jövedelmek  értéke  225.490  lej,  ami  a  község  tulajdonában  levő  legelők 
bérbeadásából,  valamint  a  tanügyi  illetékekből  tevődik  össze.  A  saját  jövedelmeknek 
megfelelő  költségek  a  fizetések  költségeiből,  6.435  lej,  anyagi  kiadásokból  és 
szolgáltatásokból, 107.829 lej, valamint a tanügy költségeiből, 107.189 lej, tevődnek össze.
Megjegyezzük, hogy a költségvetés be volt tartva, nem történtek hitelátlépések.
Molnár Vince: A 67-esnél a 370.000 lej mit jelképez?
Bányász Etelka: A malom.
Egyed József: Át volt tervezve 50.000 lej a malomtól.
Molnár Vince: Kellene egy beszámoló a közvagyonról.
Egyed József: Következő tanácsülésre hozzuk.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az elfogadjuk? 
A  Helyi  Tanács  13  igen  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a 
határozattervezetet.

5. Határozattervezet  privind  aprobarea  rectificării  Bugetului  Local  pe  anul  2014, 
Trim. III

Egyed József: A költségvetés módosulna a hivatalnál és az iskolánál is. 170 lej megmaradt 
az európai polgáros pályázatnál, ezt javasoljuk áttenni a 40.08.15-ös fejezetbe. Az iskolának 
kiutaltak 72.000 lejt a tanárok fizetésére és 1.300 lejt a naplók vásárlására. 
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Ugyanakkor nem elég a járdára betervezett összeg, amely a Koszorús dombon létesülne. 
Két  lehetőségünk  van:  vagy  a  járdától  elvesszük  a  betervezett  összeget  és  utaljuk 
útjavításokra, vagy pedig vegyünk el 50.000 lejt a malomtól és tegyük a járda megépítésére.
Gál Katalin: A Gazdasági Szakbizottság kedvezően véleményezte a határozattervezetet.
György Zsolt: Legyen járda, mert az utakra úgysem lenne elég az az összeg.
Gál Katalin: A tervezésre is be volt fektetve. Az is kárba menne. Legyen járda.
Egyed Márta: Legyen járda, mert az már meg volt ígérve.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az elfogadjuk? 
A  Helyi  Tanács  13  igen  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a 
határozattervezetet.

6. Határozattervezet  privind  aprobarea completării  Hotărârii  Consiliului  Local nr. 
20/2007 privind stabilirea situaţiilor pentru care primarul poate acorda ajutoare de 
urgenţă

Egyed József: Különböző esetekben szoktunk adni sürgősségi segélyt: árvíz, villámcsapás, 
vagy haláleset, stb. Ezek a határozatba nem voltak benne, ezért ki kellene egészíteni.
Kovács  Ileana  Éva:  Bele  kerül  még:  az  orvosi  készülékek  vásárlása,  balesetek, 
házjavítások, természeti katasztrófa utáni megrongálásuk esetén, stb.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet.
Horváth Dumitrina: Konkrétan meg kellene szabni, hogy mi az orvosi készülék, mert a 
törvények értelmében nagyon sok mindent tartalmaz.
Kovács Ileana Éva: A környezettanulmány alapján megtudjuk pontosan, hogy mire kérik.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
előterjesztett  formában  elfogadjuk?  A Helyi  Tanács  13  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

7. Az előző, 2014 augusztus 21-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Molnár  Vince:  A  múltkori  tanácsülésen  megszavazott  „Szabadidős  infrastruktúra 
létrehozása Gyergyóújfaluban” megnevezésű pályázat végrehajtására a 9 igen szavazás nem 
adja ki a kétharmados többséget.
György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet az előterjesztett 
formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással Molnár Vince 
tanácsos úr részéről és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

8. Különfélék
Egyed József:  A LEADER-es pályázatoknál,  a  helységek meghaladták a 400.000 eurós 
keretet, 87.000 euróval. Született egy egyezség, hogy az alapján, hogy ki mennyire pályázta 
le  az alapját,  vegyen vissza az összegből és tegye nem elszámolható költségnek.  Ha az  
egyezség  szerint  cselekszünk,  akkor  a  parkos  pályázatunknak  két  harmada  el  nem 
számolható költség lesz. A kérdés az, hogy mit csináljunk, visszavegyük-e a pályázatot, 
vagy se. Mert ha nem vesszük vissza, valószínű, hogy meg fog valósulni. De viszont arra is  
gondolnunk kell, hogy jövőre ott lesz a csatorna, a malom és nem lesz fedezetünk arra, hogy 
saját erőből megvalósítsuk a parkot. Csak hitelből tudnánk megcsinálni. Mit tegyünk?
Elekes-Köllő Márta: Mennyibe került a terv?
Egyed József: 22.000 lejbe. 
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Molnár  Vince:  Gondolni  kell  a  jövőre,  saját  alapot  kell  gyűjteni,  nem lesz  saját  alap. 
Mondjuk inkább vissza.
Elekes-Józsa Márton: Ha most visszalépünk, nem lesz többet lehetőség a parkra. Tegyük 
le a pályázatot.
Elekes-Köllő Márta: Le kellene tegyük a pályázatot.
Marthy Barna: Le kell adni a pályázatot.
Mihálydeák Ervin: A befektetett munka alapján kellene dönteni, ne vegyük vissza.
Elekes József: Ne vegyük vissza.
Bálint Attila: Ne érzelmi döntés legyen, ne vegyük vissza.
Kovács Levente: Tegyük le a pályázatot.
Tótpál László: Menjen a pályázat.
Gál Katalin: Mi nem kapunk annyi támogatást a Megyei Tanácstól, mint a többi helység.  
Maradjon a pályázat.
Egyed Márta: Maradjon, mert sok embernek elmondtuk már, hogy ott milyen szép park 
lesz.
Horváth Dumitrina: Tegyük le a pályázatot. 
György Zsolt ülésvezető: Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, 
hogy maradjon a pályázat? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, 2 tartózkodással, Marthy 
Barna és György Zsolt tanácsos urak részéről és 1 ellenszavazattal Molnár Vince tanácsos 
úr részéről megszavazta, hogy a pályázat maradjon.
Egyed József: Bemutatta a testületnek a tervezett helységtáblákat és kéri a tanácsos urakat 
és hölgyeket, hogy döntsenek, válasszák ki a legmegfelelőbb helységtáblát.
Mihálydeák Ervin: Ezekbe a javasolt formákba, ha elfogadjuk, nem kell engedélyeztetni, 
mert megfelelnek a kérelmeknek.
Elekes-Józsa Márton: Én úgy tudom, hogy nem lehet színes a helységtábla. A közlekedési 
törvénybe csak felirat szerepel a helységtáblákon.
Egyed József: Utána nézzünk. Elküldöm e-mailbe mindenkinek, hogy tanulmányozzák, ezt 
úgyis jövőre kell eldönteni.
Gál Katalin: Varga Gabriella újságírónő a tanács minden tagjának adott egy Csíksomlyói 
magazint  és  a  Jakab  Antal  Keresztény  Kör  2013-as  beszámolóját  tartalmazó  könyvet, 
köszönetképpen  az  Önkormányzat  segítségéért,  hogy  a  kilyénfalvi  Dr.  Jakab  Antal 
könyvtárnak a helyzetét segítettek megoldani.
Gál  Katalin:  A  tavaly  a  kilyénfalvi  kultúrház  fűtésére  pénzbeli  támogatást  kapott  a 
takarítónő. Kaphat-e az idén is támogatást?
Tótpál  László:  Tekerőpatakon  két  gyerek:  Koós  Róbert  és  Elekes  Ármin  járnak  fel  a 
„Napsugár  az  esőben”  alapítványhoz  foglalkoztatásra.  Amióta  az  alapítványnál  autót 
cseréltek,  nem hajlandóak  elszállítani  a  beteg  gyerekeket,  csak  abban  az  esetben,  ha  a 
szülők kitaszítsák a gyereket a tolószékkel az utca végére. De esőbe, fagyba és hóba az 
hogyan lehetséges? Pedig az Önkormányzat támogatást ad a beteg gyerekek szállítására az 
alapítványnak.
Egyed József: Igen, elég sokat számláznak nekünk. Felhívom őket és megbeszéljük.
Mihálydeák Ervin:  Bejelenti,  hogy a múlt  heti  faeladási licitre csak 1 cég jelentkezett, 
emiatt elhalasztódott a licit egy hónapot.
Marthy Barna: Gyalogátjárót kellene festeni az iskola előtt Kilyénfalván. És a tábla sincs 
meg.
Mihálydeák  Ervin:  Ahol  tábla  nincs,  ott  nem szabad  fessünk.  A  Megyei  Útügy  nem 
engedi. 
Marthy Barna: Amíg nem javították az utat, addig volt tábla. Akkor tegyék vissza.
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Egyed József: Jelezni fogjuk.
Elekes-Köllő Márta: Konténert kellene tenni, ahova a gazdák elvigyék a mezőgazdasági 
hulladékot. 
Egyed József: Az nem az Önkormányzat dolga, a gazdák kössenek szerződést egy céggel.
György Zsolt: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  György Zsolt       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
Elekes-Köllő Angéla
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