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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  február  16.-án  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,  a  168/2015-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. György Zsolt
10. Horváth Dumitrina
11. Kovács Levente
12. Marthy Barna
13. Mihálydeák Ervin
14. Molnár Vicentiu
15. Tótpál László

A tanács tagjai teljes létszámban megjelentek az ülésen. 
Az ülésen jelen van Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község

jegyzője és Bányász Etelka, a Polgármesteri Hivatal könyvelőnője.
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 azonnali ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1. Határozattervezet a 2015-ös Helyi Költségvetés jóváhagyására
2. Határozattervezet a fogyatékos gondozók számának jóváhagyásáról a 2015-ös

évre
3. Határozattervezet  a  2014-es  év  költségvetési  többlete  felhasználásának

jóváhagyására vonatkozóan

Az  ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontot  és  kéri,  aki  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. 
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A  napirendi  pontot  a  Képviselő  Testület  15  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül fogadta el. 

1. Határozattervezet a 2015-ös Helyi Költségvetés jóváhagyására 
Egyed József polgármester:  Nagyon nehéz költségvetési évnek nézünk elébe. Ennek
oka,  hogy  a  2015-ös  költségvetési  törvény  megváltoztatta  az  áruforgalmi  adó  és  a
jövedelmi  adó  visszaosztásának  módját  a  helyi  költségvetések  kiegyensúlyozására.
Ennek  értelmében  a  községek  részére  1.500.000  lejes  küszöböt  állapít  meg  úgy  a
bevételi,  mind  a  kiadási  oldalon,  amely  nehéz  helyzetbe  hozta  a  nagyközségeket.
Ugyanígy  vannak  a  környező  nagy  települések  is.  Nagyon  sokat  boncolgattuk,
fontolgattuk, hogy olyan költségvetést sikerüljön összeállítani, amellyel a folyamatban
levő beruházásokat véghez tudjuk vinni, befejezni. 
Ismertetjük a költségvetés tervezetet a szokásos módon.
A  költségvetés  bevételi  oldala  a  következőkből  áll:  helyi  adókból  és  illetékekből
1.130.599 lej,  488.290 lej  a jövedelmi adóból van visszaosztva, 3.000 lej  a szintén a
jövedelmi adóból a költségvetés kiegyenlítésére, az áfából visszaosztott összeg 70.250
lej, az iskola fenntartása és a beteggondozók fizetése 2.578.000 lej, a Vidékfejlesztési
Ügynökségtől a pályázatokra a malomhoz 260.699 lej, a buldoexkavátor vásárlásához
394.399  lej,  a  központi  százados  féle  park  felújításához  410.616  lejt  várunk,
fűtéstámogatásra  40.000  lej,  csatornázási  pályázathoz  3.301.801  lejt.  Ugyanakkor  a
tavalyról megspórolt 177.894 lej is idetartozik. A saját jövedelmeknél pedig a tavalyról
megmaradt 54.119 lej mellett körülbelül483.000 lejt várunk különféle ingatlanok utáni
bérekből, illetékekből valamint faeladásból.
Amint már említettem sose volt ilyen szűkre szabott költségvetési keretünk és nem volt
még ennyi beruházásunk, amelyek is sok önrészt igényelnének. Ha a tavalyi pénzügyi
törvényen  nem  változtattak  volna  ilyen  drasztikusan  tartható  lett  volna,  ha  nem  is
kényelmesen.  A  jövő  titka,  hogy  mi  lesz,  levelezünk  a  különféle  minisztériumokkal
felvázolva a  kialakult  helyzetet,  mert  ebben a költségvetésben körülbelül  750.000 lej
mínusz van.
A költségvetés kiadási oldalát ismertetjük a következőkben. 
Összehasonlításképpen látni lehet a tavalyi számokat, hogy legyen viszonyítási alap.
Az 51-es  fejezetben  kevéssel  nőtt  a  bérköltség,  548.130 lejre,  lévén,  hogy  átvettünk
alkalmazottakat a fejlesztési egyesületből, valamint alkalmaztuk a tűzoltó parancsnokot.
Minimálisan  növeltük  a  takarítószerekre  javasolt  összeget,  20.000 lej,  mivel  nőttek  a
kiadások  a  roma  lakosság  foglalkoztatása  révén:  seprűket,  fejszéket  lesz  szükséges
vásárolni.  Irodai  eszközökre  30.000  lej,  telefon,  posta  29.700  lej.  Szintén  a  tavaly
szükséges összegek alapján nő a postaköltség, amit a be nem fizetett büntetések miatt
elindított bírósági eljárások indokolnak, ezt a tendenciát folytatni akarjuk.
Az egyéb költségek,  autójavítás,  8.000 lej,  villanyáram-tüzifa  40.000 lej,  üzemanyag
15.000 lej, víz, szennyvíz  5.000 lej, ugyanolyan szinten maradnak. Működési költségek
58.000 lej, ide tartoznak a különféle szolgáltatások, mint informatika, könyvelési, adó,
törvénytár  programok,  a  harmadik  topós  szakember  költségei,  javításokra  10.000 lej,
pályázatok költségei 46.100 lej, közbeszerzésekre, pályázatírási tanácsadásokra, valamint
a Fejlesztési Stratégia kidolgozásából tavaly elmaradt összeg, a kamerarendszer, amelyet
a  folyosókon  felszereltettünk  2420  lej,  delegációkra  7.500  lej.  Ez  a  fejezet  összesen
883.570 lejt jelent.

2



Az 54-es  fejezet  következik,  itt  49.813 lej  van  tervezve,  egyéb általános  kiadásokra,
ebből tartalékalapra 10.000 lej, valamint egyéb, a beruházásokhoz szükséges illetékek ,
szolgáltatások kifizetésére, az újonnan elkészített csatorna expertiza kifizetésére. 
Az 56-os fejezetben, az öregotthonokban levő személyeknek 9.500 lej, ez sem elég egész
évre.
A  61-es  fejezet,  közrend,  tűzoltóság  436.829  lejjel  szerepel,  ide  van  befogva  a
buldoexkavátornak az értéke, ami 394.399 lejt jelent, ezen kívül pedig béralap 12.430 lej,
tűzoltó versenyszervezés 5.000 lej, üzemanyag 10.000 lej, pénzbeli juttatások 15.000 lej
értékben vannak javasolva. 
A 65-ös  fejezet,  az oktatás:  bérköltségek 1.998.000 lej,  anyagi  kiadások 187.000 lej,
ösztöndíjak 7.000 lej, utazási költség 8.000 lej.
67-es fejezet, kultúrház, könyvtár, sport, vallás: összesen 345419 lej, ebből bérköltség
14.720  lej,  5.000  lej  a  kilyénfalvi  kultúrotthon  meszelésére,  dologi  és  karbantartási
kiadások 10.000 lej.  Ennek keretében a  Megyei  Tanács  által  kiírt  Kaláka programba
javasoltuk  a  tekerőpataki  Kultúrotthon  fedelének  a  javítását.  55.000  lej  kulturális
kiadásokra, ebből 15.000 lej a Barázda havilapra, 30.000 lej a falunapokra, 10.000 lej
kulturális  és  sport  rendezvények  megszervezésére.  Továbbá  ugyancsak  ide  van
feltűntetve a malom felújításának a pályázatból támogatott része, 260.699 lej értékben.
Az önrészhez egyelőre nincs javasolva, meglátjuk hogy alakul.
68-as  fejezet,  szociális  juttatásokra:  beteggondozók  béralap  372.000  lej,  de  mint
említettem, ez nem elég egész évre, beteggondozási juttatásra 9.000 lej, ami szintén nem
elég  egész  évre.  Itt  megjegyzem,  hogy  az  öregotthonból  hoztak  7  kérést,  egyelőre
próbálkozunk,  hogy  a  gondozottak  a  lakhelyükön  kapják  meg  ezt  az  illetéket.  A
Napsugár az esőben 40.800 lej, a Caritas 49.200, Esély Alapítvány 5.000 lej, árvaházi
gyerekek  22.000  lej.  Fűtéspótlék  és  sürgősségi  juttatások  90.000  lej.  A  sürgősségi
juttatások a tűzesetek, és más hasonló csapások után kiutalt összegeket foglalja magába,
valamint ide tartozik, ha a község területén elhunyt, hozzátartozó nélküli személyt kell
eltemettetni. Tavaly is volt ilyen esetünk, idén is már jelzett egyet a kórház.
70-es  fejezet  közszolgáltatások,  községgazdálkodás:  összesen  632.616  lej.  Ebből
közvilágítás  150.000  lej,  karbantartás,  javítások  19.000  lej,  Vasláb-Újfalu  Fejlesztési
Egyesület 30.000 lej két alkalmazott fizetésére, az Általános Rendezési Tervből hátravan
még 23.000 lej, valamint az új központi parknak a pályázati része a 410.616 lej. 
74-es  fejezet,  környezetvédelem:  összesen  3.633.801  lej,  a  feloszlása  a  következő:
javítási munkálatok, derítőállomás költségei 100.000 lej, háztartási szemét 232.000 lej,
csatornázási beruházás támogatásból befolyó összege 3301801 lej.
84-es fejetek,  útjavítás:  összesen 76.000 lej,  ebből  11.000 lej  a  Koszorúsnál  a  tavaly
elkezdett beruházás befejezése, 65.000 lej útjavítás.
Saját jövedelmek, 54-es fejezet, adminisztráció: 30.000 lej van elkülönítve tagságdíjakra
a  különböző  fejlesztési  egyesületekben,  üzemanyagra,  valamint  autójavításra,  egyéb
anyagi költségek 70.000 lej, itt ismét a különféle szolgáltatásokra, illetékekre, valamint
az új pályázatok elkezdéséhez szükséges dokumentációk elkészítésére javasolnánk. 
70-es  fejezet,  közszolgáltatások,  községgazdálkodás:  20.000  lej  az  aszfaltozási
munkálatok  illetékeinek  befizetésére,  74-es  fejezet  környezetvédelem  230.000  lej  a
csatornázási munkálatok folytatására, 84-es fejezet utak 65.000 lej javítási munkálatokra.
Ebben  az  összegben  benne  van  az  aszfaltozási  munkálatok  folyamán  az  útpadkák
kialakítása is.
8310-es  fejezet  mezőgazdaság,  erdőgazdálkodás:  14.720  lej  bérköltség,  erdőőrzés,
üzemterv, visszaültetés, környezetvédelmi illetékek 53.280 lej.
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Az év végi egyenleget, az 54.119 lejt is a csatornázási munkálatokra javasoljuk. 
Az  egyházak  kérését  is  bemutatnám:  az  újfalvi  egyház  a  marosfalvi  kápolna
létrehozására, épület megvásárlására és javítására 25.000 lejt, Kilyénfalva 10.000 lejt a
plébánia  födelének  javítására,  valamint  a  hittanterem  rendbetételére,  a  tekerőpataki
egyház pedig a plébánián ablakcserére 30.000 lejt kér.
Minden  plébánosnak  elmondtam,  hogy  nagyon  szűkös  a  költségvetés,  ezért  amint
hallották nincs befogva egyelőre semmilyen összeg a részükre.
Mint  már  mondtam,  nagyon  sokat  dolgoztunk,  vitatkoztunk  azon,  hogy  lehet  olyan
módon összeállítani a költségvetést,  hogy a beruházásokat el tudjuk végezni.  Nagyon
nagy összeg a hiányzó majd egy millió lej. A malomnál lehet, hogy át tudunk menni az
önrésszel  a  jövő  évre,  de  a  csatornázásnál  lehetnek  problémák,  mert  a  pályázatot
szeptember-októberben be kell  fejezni,  és  akkor be  kell  mutatni  az  önrész  kifizetését
igazoló bizonylatot. 
Horváth Dumitrina ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e?
Egyed  József  polgármester:  javaslom,  hogy  menjünk  vissza  az  elejére,  és  akkor
fejezetenként vegyük újra az esetleges kérdésekkel együtt.
Elekes Józsa Márton: soknak tűnik a szennyvízszippantási költség. 
Egyed  József:  a  tekerőpataki  turisztikai  információs  irodánál  vannak  beszivárgási
problémák, onnan jön a sok kifizetni való.
Elekes-Köllő  Márta:  sok  az  összeg  a  pályázatokra.  Nem  tudnák  az  alkalmazottak
megírni? Mennyibe került a roma pályázat megírása?
Egyed József: nem, mivel rendszerint nagy, beruházásokat magába foglaló pályázatokról
van szó.  Költséges  ez igaz,  de  igyekszünk úgy összeállítani,  hogy nyerjünk.  A roma
pályázatért, mivel nem nyert nem kellett fizessünk.
Elekes Józsa Márton: mennyire sikerült a szemétilletéket a tavalyi évben begyűjteni?
Bányász Etelka: 232.642 lejt.
Deák Endre: jó lenne a meglevő kamerarendszert bővíteni.
Egyed József: bár szükséges lenne, most nem javasoltuk, ellenben a Közbirtokosságnak
fogom  javasolni,  hogy  Marosfalvára  vállalják  fel  a  kamera  felszerelését.  Körülbelül
30.000 lejből ki tudná fizetni a Közbirtokosság. A jelenlegi helyzetben nincs ahonnan a
költségvetésből  erre  a  célra  elkülönítsünk  pénzt.  Arra  is  kell  gondolnunk,  hogy
kezdődnek az új pályázati kiírások, valamiképpen azokra is kell majd áldozzunk.
Elekes Józsa Márton a tűzoltósággal kapcsolatosan: ha önkéntes tűzoltókról beszélünk,
mit  jelent  a  pénzbeli  juttatás?  Valamikor  adókedvezménnyel  voltak  jutalmazva  az
önkéntes tűzoltók.
Egyed  József:  fejenként  150-200  lej  összeget  jelent,  ami  motiváló,  főleg  a  fiatalok
körében.  Az  adókedvezményről  igaz,  hogy  volt  szó,  de  a  fiatalok  általában  nem
adófizetők, ezért részükre nem jelent ez motivációt.
Kovács  Éva:  törvény  szabályozza  az  önkéntes  tűzoltók  javadalmazását,  valójában  a
minimálbérnek megfelelő óradíjat jelent a javadalmazás.
Egyed József: térjünk az oktatás fejezetre.
Bálint István:  igen, a tavalyi ötvenezer lejhez viszonyítva látom, hogy idén 15.000 lej
van javasolva ösztöndíjakra és utazási költségekre. Tudomásom szerint 25.000 lejt kért
az Iskola Vezetősége ösztöndíjra és 20.000 lejt ingázásra. Nincs befogva még a tanügyi
kádereknek az orvosi vizsgákra kért összeg se.
Egyed József:  rendben, bemutatjuk az Iskola kérését is.  Egyeztettünk az igazgatóval,
neki is az a dolga, hogy minél több pénzért lobbizzon, ez a feladata.  De a jelenlegei
helyzetben, amíg az iskolának bőven van pénze és nekünk 750.000 lejes mínuszunk van,
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addig  nem  tudunk  több  pénz  javasolni.  Az  iskola  a  187.000  lejt,  amit  az  áfa
visszaosztásból kapott felosztotta a működési költségekre: irodai szerek, tisztítószerek,
tűzifa, víz, villany, csatorna, üzemanyag az iskolabusznak, alkatrészek az iskolabusznak,
posta, telefon, internet költségek, egyéb működési költségekre, felkészítőkre. 
Szintén felosztva hozták a saját jövedelmeket is.
Mint láthatjuk, nagyobb beruházás nincs az idénre betervezve, de jó dolgokra szeretnék a
pénzeket elkölteni: parkoló kialakítása, folyosó javítása központi iskolánál, irattár, tanári
és  fogyatékos  személyeknek  illemhely  kialakítása,  kerítésre  a  marosfalvi  iskolánál,
videoprojektorok,  számítógépek  vásárlására.  Szintén  a  marosfalvi  iskolánál  kerítésre,
kéményjavításra,  utánfutó vásárlására,  fűnyíróra,  üzemtervre,  didaktikai  eszközökre,  a
mendei iskola fogadására szeretnének még költeni. 
A kilyénfalvi iskolánál pedig a bérleti díjra, javításra szeretnék a saját jövedelmet költeni.
Az Önkormányzat részére kötelező az ösztöndíj  és  az ingázási  pénz.  Az ösztöndíjnál
nincs megadva a minimális érték, a jóváhagyott összeg függvényében kell visszaosztani.
Az ingázási pénzre pedig nem jelent még meg a kiszámolási útmutató.
Az igazgató úrral átbeszéltük és így döntöttünk, hogy kezdésnek ezek az összegek, a 7 és
8 ezer lejek maradnak, majd év közben változtatunk, ha szükséges.
Mostanáig az volt az Önkormányzatnak a véleménye, hogy az iskolának célzottan hagyja
jóvá a kiadásokat, azonban az idén mivel új igazgató van, lehet, hogy másképp látja a
dolgokat és fontos a didaktikai eszközök megvásárlása. Ugyanakkor azt is megnéztem,
mire lehetne nagyobb összeget javasolni, de a régi iskola felújítása túl nagy összeg az
iskola költségvetéséhez képest. Ezért a meglevő terveket letettük a PNDL programba,
próbálunk rá támogatást szerezni a kormánytól. Ha bekerül a finanszírozásba, ismét a
községre hárul egy része a beruházás kifizetésének. 
Félévben át lehet nézni, meglátjuk akkor az iskola hogy gazdálkodott. Az utóbbi évek
tapasztalatai azt mutatják, hogy minden évben többlettel zártak, most is 100.000 lej körül
van a tavalyi évből megspórolt pénzük, ezért ilyen szűkös községi költségvetés mellett
nem látom indokoltnak és nincs is rá mód, hogy több pénzt javasoljuk az iskola részére.
Majd ha lesz olyan év, amikor nem tudnak fát értékesíteni, akkor majd mindenképpen a
községnek kell biztosítani a szükséges pénzkeretet.
Gál Katalin:  jó lenne valami egységes stratégiát kidolgozni arra, hogy milyen módon
lesz elosztva ez a pénz az ösztöndíjakra és az ingázásra.
Egyed József: a tanügyi törvény és a végrehajtási szabályzat szerint nincs megszabva az
ösztöndíj értéke. Közösen az igazgató úrral úgy egyeztünk, hogy 30 lejjel számolva ez a
pénz  egyelőre  elég.  Az  ingázással  kapcsolatban,  pedig  ha  megjelenik  a  végrehajtási
norma, radikálisan be fogjuk tartatni az előírásokat,  és majd akkor meglátjuk mennyi
pénzre lesz szükség. 
Ezért félév után majd újra átbeszéljük ezeket a dolgokat. Az önkormányzatban soha nem
voltunk az iskola ellen, hiszen a saját intézményünk és az nekünk is csak büszkeség, ha
jól működik. 
Elekes Köllő Márta: az ingázással kapcsolatban megjegyzem, a törvény úgy szól, hogy
azokban a helységekben ahol nincs lehetőség a román nyelvű oktatás biztosítására, az
Önkormányzatnak  kötelező  megtéríteni  az  ingázási  költségeket.  Azért  szólok,  hogy
később ne legyen ebből probléma.
Egyed József:  folytassuk  a  67-es  fejezettel,  kultúrház,  sport  vallás.  Tekerőpatakra  a
Kaláka  programra  50.000  lejt  kértünk,  ebből  mi  adnánk  a  10.000  lejt  amelyet
befoglaltunk. Újfaluban is jó lenne javítani a kultúrotthont, de egyelőre várjuk a letett
pályázat, hátha finanszírozást nyer. A Barázda esetében csökkenteni fogjuk a költségeket,
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olyan módon, hogy visszavesszük az oldalszámot és visszaállunk a gyengébb minőségű
papírra.
Elekes Köllő Márta: a kultúrotthonba székeket kellene vásárolni, a függönyöket rendbe
szedni. Nagyon rossz állapotban van minden, oda jutottunk. Hogy szégyen oda bemenni.
A villanyhálózat is olyan, hogy nem lehet tudni, mikor mi kapcsolódik fel. 100 darab
szék  ebből  a  költségvetésből  ki  kell  kerüljön.  Ez  körülbelül  5.000  lejbe  kerülne.  A
jelenlegi székek tönkrementek, nem lehet ülni rajtuk, össze vannak fogatva.
Egyed József: a villannyal dolgoztunk, a kapcsolótábla ki van cserélve. A függönyöket
mossák,  de  hetenként  táncolnak  és  attól  porosak.  A  kultúrotthon  ügyét  nem  lehet
önerőből  megoldani.  Az  is  nagyon  jó,  hogy  tavaly  sikerült  a  wc-t  kialakítani,  a
homlokzaton javítani. 
Elekes Józsa Márton:  az összecsatolásnak gyakorlati oka van, ilyen termekben ez az
előírás.  Például  egy  pánik  esetén  nagyon  akadályozná  a  kimenekülést,  ha  nincsnek
összefogatva. 
Egyed Márta: tényleg nagyon rosszak a székek a kultúrotthonban, legutóbb is szidtak,
hogy nem vagyunk képesek új székeket vásárolni. 
Molnár Vincze: a marosfalvi kápolna létrehozására javaslok 15.000 lej jóváhagyását. 
Gál Katalin: akkor mindenik egyházközséget támogatni kell.
Elekes József:  az egyháznak volt területe és oda kellett volna építeni egy kápolnát és
nem egy régi épületbe beruházni. A kápolna szükségességét nem vonom kétségbe, kell
Marosfalvának, de a jelen helyzetben fontosabbak a községi beruházások.
Molnár  Vince:  az  iskola  is  adja  meg  a  területre  a  kárpótlást,  és  akkor  meglesz  az
egyháznak a pénze.
Egyed József: a kárpótlást nem az iskolának kell kifizetnie, az állam adja. Javasoljunk
egy kisebb összeget az egyházaknak.
György  Zsolt:  csak  nem  kellene  azt  az  összeget  a  civil  szervezeteknek  kiírandó
pályázatoktól elvenni.
Elekes Köllő Márta: vannak más pályázati lehetőségek is, nem csak ez.
Egyed József: mostanáig az volt a tendencia, hogy építsük fel a civil szférát, nem kellene
ezt most abbahagyni.
Elekes Józsa Márton: a marosfalvi kápolnával kapcsolatban racionálisan akkor lehetne
dönteni, ha meglenne a felújítási terv, akkor látni lehetne, hogy mire lesz elég a 15.000
lej.  Jelen  helyzetben  ez  így  nem  lesz  jó,  akkor  tényleg  mindenkinek  kell  adni
valamennyit, mert az igény is be van jelentve minden egyház részéről. 
Egyed  József:  ugyanezt  mondtam a  közbirtokossági  ülésen  is,  addig,  ameddig  nem
tudják mennyi pénz szükséges és mire, nagyon nem lehet kérni. 
Azt is lehetne, hogy most adunk mindeniknek egy jelképes összeget, az újfalvinak azért,
hogy a felújítási terveket el lehessen készíteni és félév után, majd meglátjuk, ha kész a
műszaki  dokumentáció.  Nem  vagyok  a  marosfalvi  kápolna  építése  ellen,  sőt,  azt
mondom, hogy szükséges, de meg kell nézni, hogyan.
Elekes Köllő Márta:  az elején le kellett volna tisztázni a dolgokat, hogy legalább egy
olyan kápolnát lehessen építeni Marosfalván is, mint Libánban. Ott 40 embernek tudtak
építeni és Marosfalván ennyi ember, nem vagyunk képesek. 
Elekes  József:  ha  egy  közösség  templomot  épít,  nem  magának,  hanem  a  jövő
nemzedéknek építi. Jó alapra, kőből és fából, nem pedig gipszkartonból.
Egyed József: javasolnám, hogy adjunk az egyházaknak 3-3 ezer lejt, esetleg 10.000 lejt
tudnánk felbontani az 5410-es fejezetből az új pályázatoktól. Viszont azt tudni kell, ha
megjelennek az új kiírások nagy bajba kerülünk. 
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Kovács Éva: igen, mert úgy néz ki változik a pályázatok kiírásának a módja. Most egy
összegben  kiírnak  minden  pénzt,  ha  elfogy  vége.  Nem  lesz  több  évre  és  szakaszra
felosztva, mint ahogy mostanáig volt. 
Egyed József: képzeljék el  azt  a helyzetet,  amikor mindenki gyúródik a tervezőknél,
hogy elkészítsék a  pályázatokhoz szükséges  dokumentációkat,  és  akkor mi megyünk,
hogy pénz nélkül kérjük elvégezni. Természetes, hogy azt fogják előnybe részesíteni, aki
fizet.
Deák Endre: biztos lesz költségvetés kiegészítés, sokan vannak hasonló helyzetben. 
Bányász Etelka: a minisztérium levele szerint akkor lesz félév után visszaosztás, ha több
pénzt gyűjtenek be, mint 2013 első félévében. Ebben a gazdasági helyzetben nem nagyon
van lehetőség erre.
Elekes Köllő Márta: nem vagyok ennyire borúlátó, meg fogják változtatni, mert ez így
nem fog működni. 
Molnár Vince: csak ki kell egészítsék, minden évben a fizetés is csak szeptemberig elég,
aztán kiegészítik. Soha nem volt elég eddig.
Kovács  Éva:  a  nagyobb  probléma  a  csatornás  pályázattal  van,  mert  ha  nem  lesz
kiegészítés és szeptember 30-ig elő kell venni az önrész hátralevő részét, honnan fogjuk
előteremteni? 
Egyed József: térjünk vissza az egyházak kérésére, kérem megszavazni, teszünk 10.000
lejt a saját jövedelembél az 5410-es fejezetből és osszuk fel 4-3-3 arányban? Tehát a
többség megszavazta.
A kultúrházban most kérdeztem meg Lacit, 270 darab szék van. 
Elekes Köllő Márta: ha tavaly is vettünk volna százat, idén is annyit, most meglenne.
Mihálydeák Ervin: ha vásárolunk, akkor jó székeket kell venni, ezek az olcsó, gyenge
minőségűek nem tartanak.
Egyed Márta: fel is lehetne a régieket újítani, huzattal, esetleg szivaccsal.
Bányász Etelka: majdnem annyiba belekerül, mint az új székek és nem lesz olyan.  
Egyed József: várjuk meg a félévet, és majd akkor vegyük meg a székeket. 50 széket ha
megveszünk, hová tesszük? Elveszik a teremben.
Gál Katalin: esetleg a saját jövedelemnél nem lenne rá esély, hogy a fát nagyobb áron
adjuk el? 
Egyed József:  200/köbméter árral számoltunk, nem hiszem, hogy magasabbra tudnánk
menni.
Lépjünk át a szociális juttatásokhoz, a 68-as fejezethez,
Itt  a  fogyatékos  gondozók  fizetésén  kívül  40.800  lej  van  a  Napsugár  az  esőben
egyesületnek, akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, 49.000 lej a Caritasnak és 5.000 lej
az Esély Alapítványnak, amely a Böjte Csaba központ működését támogatja, valamint a
Teleházat működteti.
7002-es  fejezet,  közszolgáltatások,  községgazdálkodás  –közvilágítás,  karbantartás,
javítások, PUG elmaradt értéke, valamint a központi park felújítása.
Következik  a  7402-es  fejezet,  környezetvédelem.  Ide  van  befogva  a  háztartási
hulladékszállítás, derítőállomás működési költségei, csatornázás önrész nélkül.
Az  utaknál,  a  8402-es  fejezetben  a  tavaly  megkezdett  járdától  elmaradt  munkálatok
vannak betervezve, valamint 65.000 lej útjavításra.
Molnár Vince: mik lesznek a priorítások?
Egyed József: állítólag a jövő héten már kezdenek a Vargában, aztán minden olyan utat
javítunk ahol szükséges lesz.
Lépjünk a saját jövedelemhez.
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Saját jövedelmek: 54-es fejezet, adminisztráció: 30.000 lej van elkülönítve tagságdíjakra
a különböző fejlesztési egyesületekben, üzemanyagra, valamint javításra.
Itt  megjegyezném,  hogy  valószínűleg  a  madárleses  pályázatot  vissza  kell  mondjuk,
ugyanis semmi előlépés nem történt amióta Bukarestbe bejártunk.  Most  a csomafalvi
polgármester,  aki  a  projekt  felelős  is  kezdi  belátni,  hogy  mivel  az  ADI-nak  nincs
semmilyen tulajdona, elő kellene finanszírozni. De ha ennyi év alatt semmi előlépés nem
történt, nem lesz ahogy megvalósítani ezt a pályázatot. 
Anyagi költségek 70.000 lej.
70-es  fejezet,  közszolgáltatások,  községgazdálkodás:  20.000  lej  az  aszfaltozási
munkálatok  illetékeinek  befizetésére,  74-es  fejezet  környezetvédelem  230.000  lej  a
csatornázási munkálatok folytatására, 84-es fejezet utak 65.000 lej javítási munkálatokra.
Ebben  az  összegben  benne  van  az  aszfaltozási  munkálatok  folyamán  az  útpadkák
kialakítása is.
8310-es  fejezet  mezőgazdaság,  erdőgazdálkodás:  14.720  lej  bérköltség,  erdőőrzés,
üzemterv, visszaültetés, környezetvédelmi illetékek 53.280 lej.
Az év végi egyenleget, az 54.119 lejt ugyancsak a csatornázási munkálatokra javasoljuk. 
Elekes Köllő Márta:  melyik utakat akarjuk megjavítani pontosan? Tavaly is,  amikor
megjött a pénz vitatkoztunk, hogy hova használjuk fel.
Egyed József:  hótalanításra  szükséges  körülbelül  20.000 lej,  a  Varga  utcát  meg kell
javítani, az aszfaltozás mellett a padkát megépíteni, aztán ahogy kitavaszodik, itt is, ott is
javítani kell. Ahol probléma van, oda kell menni, ennyi összeget nem lehet célirányosan
elosztani. Ha Tekerőpatakra kérnek anyagot, oda kell menni, ha máshová akkor oda. 
Elekes  Köllő  Márta:  mikor  lehet  bekötni  a  kanalizálást?  Akkor  már  lehetne  a
derítőállomás  költségéből  lefaragni.  Az  biztos,  hogy  jelenleg  a  kanalizálás  a
legfontosabb. 
Egyed  József:  nem  tőlünk  függ,  ahogy  haladunk  előre  a  csatornázással,  ahogy  az
átemelő szivattyúk megépülnek lehet elkezdeni. Akkor lehet majd megállapítani a díjat
és begyűjteni is.
Fennmaradt még az 50 darab szék megvásárlásának a kérdése. 
Elekes Józsa Márton: mivel nem ismerjük az értéket, hogy mennyibe kerül, nem az 50
darab szék, hanem bizonyos pénzösszeg elkülönítése erre a célra a kérdés.
Egyed József:  komoly széket nem tudunk vásárolni, annak körülbelül 300 lejbe kerül
darabja. Az olcsó műanyag székek nem lesznek tartósak.
Elekes  Köllő  Márta: a  kultúrotthonról  tudnak megítélni  minket.  Valaki  azt  mondta,
hogy  egyáltalán  nincs  igényünk,  és  tényleg  ezt  lehet  mondani.  Tennünk  kell  a
kultúrotthonért valamit, akár közbirtokosság, akár a tanács.
Egyed József: elkészíttettük a felújítási tervet, kialakítottuk a wc-t, letettük a pályázatot,
ami elég jó helyen van. A szomszédos települések már túl vannak a nagy infrastrukturális
beruházásokon, vagy régebb pályáztak, amikor még lehetett a 7-es rendeleten keresztül a
kultúrotthon felújítására. 
Elekes Józsa Márton:  javasolnám, hogy fel kellene leltározni és felújítani a meglevő
székeket és ugyanilyen típusúakkal kiegészíteni a minimális létszámra. Az nem lesz jó,
ha ötven egész más fajta széket veszünk, nézetelétéréseket fog szülni, hogy ki ül majd rá.
Gál Katalin: talán megoldást jelentene bevonni valamilyen esztétikus és meleg anyaggal
a székeket, hogy esztétikusak is és kényelmesebbek is legyenek, huzatszerűségekkel, ami
nem kerül sok pénzbe.
Bányász Etelka: ezeken a székeken a huzat nem fog megállni, elcsúszik, összegyűrődik.
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Egyed József:  következő tanácsülésre  utánajárunk mennyibe kerül  a  gyorskárpitozás.
Utána félévkor még mindig lehet, ha lesz pénzünk egy rend jó széket vásárolni. Nemcsak
a kultúrotthon miatt szidnak, ugyanígy a fotballpályán levő épület miatt is szidnak, de
nem aprózhatjuk fel a költségvetést,  koncentráljunk az elkezdett beruházásokra, és ha
valamivel végeztünk, akkor lépjünk tovább.
Ebben a költségvetésben nagyon nagy nehézség van, tényleg nagy a probléma. 
Ezért arra kérem a tanácsot, hogy kivétel az egyházaknak javasolt módosítás szavazzák
meg így a költségvetést.
Az RMDSZ frakció javaslatára szünet következik.
Végeztével az üléselnök szavazás alá bocsátja a határozattervezetet.
Elekes Köllő Márta: az RMDSZ frakciónak az a javaslata, hogy most legyen a székekre
pénz, 5.000 lej legyen befogva székvásárlásra a kultúrotthon részére.
Egyed József:  odázzuk el  a  székvásárlást  félévig  és  akkor  majd  annyit  teszünk oda
amennyi kell.  Nem vagyok a székek ellen, azt szeretném, hogy megoldódjon, de nem
ötven vagy harminc darab szék, hanem amennyi kell a kultúrotthonnak és ezt félévkor
majd tárgyaljuk újra.
Gazdasági  Szakbizottság:  Tótpál  László:  a  Szakbizottság  elfogadta  a
határozattervezetet.
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  8  igen  szavazattal,  7
tartózkodással az RMDSZ frakció részéről, elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet a fogyatékos gondozók számának jóváhagyásáról a 2015-ös
évre

Kovács  Éva:  jelenleg  25  személy  van  alkalmazásban  a  fogyatékos  személyek
gondozására és ezért javasoltuk ennek a számnak a jóváhagyását.
Horváth  Dumitrina  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,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül
elfogadta a határozattervezetet. (Marthy Barna tanácsos úr nem tartózkodott a teremben.)

3. Határozattervezet  a  2014-es  év  költségvetési  többlete  felhasználásának
jóváhagyására vonatkozóan

Kovács Éva:  a költségvetésben is benne volt a 2014-es év költségvetési többletének a
felhasználása,  éspedig  a  buldoexkavátor  megvásárlására  valamint  a  csatornázási
munkálatok folytatására, az iskola pedig a működési költségeinek lefedésére használja. 
Horváth  Dumitrina  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,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül
elfogadta a határozattervezetet. (Marthy Barna tanácsos úr nem tartózkodott a teremben.)

Horváth Dumitrina: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
Horváth Dumitrina       Kovács Ileana Éva
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