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Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2015. január 12.-én 18 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, az 1/2015-ös számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került
összehívásra, határozatképes.
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint Ştefan-Tibor
3. Deák Endre
4. Egyed Márta
5. Elekes József
6. Elekes-Józsa Márton
7. Elekes-Köllő Márta
8. Gál Katalin
9. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Mihálydeák Ervin
12. Molnár Vicenţiu
A tanács tagjai nem jelentek meg teljes létszámban a tanácsülésen. Igazoltan
távol maradtak György Zsolt, Tótpál László és Marthy Barna tanácsos urak.
Az ülésen jelen van Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község
jegyzője.
Az üléselnök, Horváth Dumitrina tanácsos asszony, 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 helyi adók és illetékek megállapítására a 2015-ös évre
2. Határozattervezet a helyi költségvetés fejlesztési szakasza 2014. december 31-i
hiányának az előző évek költségvetési többletéből való végleges lefödésének
jóváhagyására
Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontot és kéri, aki elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.
A napirendi pontot a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül fogadta el.
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1. Határozattervezet a helyi adók és illetékek megállapítására a 2015-ös évre
Egyed József: Majdhogynem fölösleges volt a jelen tanácsülés összehívása. A legutóbbi
tanácsülésen megtörtént, hogy az ésszerűség helyett politikai döntéssel az RMDSZ
frakció elutasította a helyi adók és illetékek emelését. Ezért most nincs adóemelés
javasolva, a 2014-es év szintjén van előterjesztve a határozattervezet. Az
elkövetkezendőkben a frakciók próbáljanak meg legalább gazdasági kérdésekben úgy
gondolkodni, hogy az a község, amelyet vezetünk, ne legyen valamilyen politikai döntés
áldozata. Az elmúlt 6 évben igyekeztünk mindenféle költségvetés módosítást, valamint
költségvetési jóváhagyási döntés előkészítését úgy eszközölni, hogy meghallgattuk
mindenkinek a kérését, illetve javaslatát. Ezért, félretéve bizonyos esetekben a politikai
döntéséket, úgy döntsenek, ahogy a közösségnek jobb.
Elekes-Józsa Márton: meghallgattuk a polgármester úr dorgálását, de meg kell
jegyeznem, hogy a képviselőknek, legalábbis az RMDSZ frakciónak elsősorban a
választók érdekeit kell védeni. Az adóemelés semmiképp se a választók érdeke. A
községfejlesztés természetesen mindannyiunk érdeke, de szerencsére a költségvetés
bevételi forrásai nemcsak a helyi adókból állnak, hanem vannak más források is. Ez,
hogy az ellenzék adóemelést nem szavaz meg politikai szokás, szinte szabály és azt
javasolja, hogy a hivatal a saját költségeiből takarítson meg pénzt és az elképzelt
kiadásokat azokból valósítsa meg. Ezen kívül nagyon sok más pénzforrás van:
pályázatok, költségvetési visszaosztások, költségvetés kiigazítás. Egy adótétel meg nem
emelése nem von maga után megszorításokat, azokat más forrásból pótolni lehet.
Semmilyen politikai propaganda célja nem volt ennek a dolognak.
Egyed József: elfogadom a válaszát az RMDSZ frakciónak, viszont az előző ülésen a
hozzászólásokból nem ez tűnt ki, az adóemelés nagyon jól meg volt indokolva. A
költségvetés bevételeinek pótlása viszont úgy néz ki idéntől nagyon kérdéses, a Megyei
Tanács fele a lobbyerő is megszűnik, ugyanis az idei költségvetési törvény szerint nem a
Megyei Tanács ossza le a pénzeket, és úgy néz ki ez által a nagy községek nagyon nehéz
helyzetbe fognak kerülni. De ezt majd a maga idejében, a költségvetés leosztásakor
fogjuk látni. Visszatérve a határozattervezetre az MPP frakciója is úgy döntött, hogy
nem javasol adóemelést.
Molnár Vince: akkor végül a gépjármű illeték lesz emelve vagy se?
Egyed József: Nem, a tavalyi szinten marad.
Horváth Dumitrina 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 12 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
2. Határozattervezet a helyi költségvetés fejlesztési szakasza 2014. december 31-i
hiányának az előző évek költségvetési többletéből való végleges lefödésének
jóváhagyására
Kovács Éva: a 2013-as év végén költségvetési többletként jelentkező 479.778,61 lej a
költségvetésnek a fejlesztési szakaszában volt felhasználva a csatornázási
munkálatokhoz, az Önkormányzat döntése alapján. Ezért itt egy ekkora összegű
költségvetési hiány jelentkezik, amelynek a lefödésére szükséges, a költségvetési évet
lezáró könyvelési útmutató szerint ez a határozat.
Horváth Dumitrina ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs.
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a
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határozattervezetet az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Gazdasági szakbizottság: Gál Katalin: a Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Egyed József: ma voltak a Vidékfejlesztéstől ellenőrizni a LEADER program keretén
belül letett pályázatot, nagyjából mindent rendben találtak, egy-két apró kiegészítést
kérnek csak. Úgy néz ki közelebbről sor kerül a szerződéskötésre. Az önrész
előteremtése az, ami az Önkormányzatot terheli.
Horváth Dumitrina: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök
Horváth Dumitrina

Jegyző
Kovács Ileana Éva
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