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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015.  február 26.-án 18 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  2015/170-es  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István-Tibor
3. Deák Endre
4. Egyed Márta
5. Elekes József
6. Elekes-Józsa Márton
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 Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony. 

Az ülésen jelen vannak Kovács Ileana Éva, a község jegyzője, valamint Elekes-
Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről.

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 munkaterv szerinti ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1) Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó

Régi  iskola  épületének  rehabilitációja  és  felújítása”  megnevezésű  beruházás
gazdasági és technikai mutatóinak korszerűsítésére

2) Határozattervezet a 9/2013-as számú, Gyergyóújfalu Község specifikus jeleinek
elfogadására vonatkozó Határozat módosítására

3) Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonában  levő,  Újfalu
külterületén található erdőből, fővágásból származó fakitermelés mennyiségéről
és ennek rendeltetéséről a 2015-ös évben
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4) Az  előző,  2015.  január  29-i  és  2015.  február  16-i  ülések  jegyzőkönyveinek
jóváhagyása

5) Folyó ügyek

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

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

Az ülés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódott.

1. Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó
Régi  iskola  épületének  rehabilitációja  és  felújítása”  megnevezésű  beruházás
gazdasági és technikai mutatóinak korszerűsítésére

Kovács Ileana Éva: A régi iskola felújítási tervét 2009-ben fogadta el a Tanács, amikor
az  Országos  Fejlesztési  Programba  le  volt  téve  finanszírozásra.  Sajnos,  a  pályázat
pótlistás  volt  és  nem  került  támogatásra.  Több  éve  elkezdődött  az  Országos
Falufejlesztési  Program,  a  Kormánynak  a  programja,  ide  is  lehet  infrastruktúrás
pályázatokat letenni, csak itt a Megyei Tanács az, aki előállítja a prioritási listákat és
továbbítja a Kormány fele.  Meg van szabva, hogy milyen beruházásokra lehet pénzt
igényelni,  az  iskola  felújítás  is  benne  van.  Az  előírások  közé  tartozik,  hogy  a
támogatásra javasolt beruházásnak el kell legyen készítve a technikai terve és legyen
építkezési engedélye. A polgármester úrnak megígérték, hogy beveszik az iskolát ebbe a
programba.  A  kiírás  szerint  a  Régi  iskola  felújításához  szükséges  technikai  terv
elkészült,  és a dokumentáció az építkezési engedély kibocsátásához is megvan. Mint
látható, a beruházás új pénzügyi terve tartalmazza a fenn említett Program szerint az
összegeket, amelyeket a helyi költségvetésből kell fizetni, és amelyeket az államiból. 
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Elekes-Józsa Márton: Milyen felhasználás van elképzelve ennek az épületnek?
Kovács Ileana Éva: Tantermek lesznek és díszterem. 
Molnár Vince: Az egyház nem igényelte?
Kovács Ileana Éva: Az egyház visszaigényelte, de még nincs erre visszaszolgáltatási
döntés. 2009-ben az egyház adott egy beleegyezést a beruházás elvégzésére. 
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  14  igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet a 9/2013-as számú, Gyergyóújfalu Község specifikus jeleinek
elfogadására vonatkozó Határozat módosítására

Kovács  Ileana  Éva:  A  Megyei  Tanács  továbbította  az  Országos  Heraldikai
Bizottságnak az átiratát, amelynek értelmében az elvi beleegyezést megadták községünk
címerének, de két módosítást kérnek a címer leírásban: a bandă szó helyett a brâu undat
kifejezést kérik használni, valamint a pergamen jelentésére vonatkozóan az act normativ
din ţinutul secuiesc helyett act normativ al secuilor megfogalmazást.
Elekes-Józsa Márton: Az első, az csak egy kifejezés módosítása, azt helyeslem, de a
másik csak kifogás, helytelennek tartom a kérést. 
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
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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  13  igen
szavazattal, egy ellenszavazattal (Elekes-Józsa Márton) és tartózkodás nélkül elfogadta a
határozattervezetet.

3. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonában  levő,  Újfalu
külterületén található erdőből, fővágásból származó fakitermelés mennyiségéről
és ennek rendeltetéséről a 2015-ös évben

Mihálydeák  Ervin:  812  köbméter  fát  bélyegeztünk  ki,  szélvágásból  tevődik  össze.
Nagyon jó minőségű fa. A csatornázásra használnánk fel az eladásból bejött összeget. A
javasolt indulási ár 200 lej. Április 30-ra ki kell termelni. 
Gál Katalin: A költségvetésbe 2 milliárdra számítottunk, akkor lesz még plusz is.
Mihálydeák Ervin: Amire számítottunk, azt fogja hozni, esetleg még többet is. 
Elekes-Józsa Márton: A határozattervezetbe tăiere de rasă szerepel.
Mihálydeák Ervin: A szélvágás azt jelenti, hogy sávokba lesz a vágás. 
Tótpál László: A Gazdasági 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  14  igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

1. Az előző, jegyzokonyvek
Elekes-Józsa  Márton:  A  költségvetéssel  kapcsolatos  szavazásnak  az  eredménye
félreérthető, hiányzik onnan egy vessző, és így teljesen más értelme lesz a mondatnak. 
Egyed Márta: Az a kérésem, hogy a jövőben a megegyezéseket írják le és továbbítsák
felénk, mert a múlt alkalommal egy félreértés történt.
Bálint  István:  Az  iskola  hátrányára  van ez  az  egész  költségvetés,  mert  az  ingázási
költségek,  meg az  ösztöndíjak  összesen 49.000 lejre  rúgnak,  a  megszavazott  összeg
pedig közelébe se ér ennek. 
György Zsolt: Nekem is van egy olyan érzésem, hogy az iskolának még pótolni kellene
a költségvetését, mert úgy lehet, hogy át lettünk verve. 
Gál Katalin: Nekem is azt jelezte az igazgató úr, hogy ő nem állapodott meg semmiben
a polgármester úrral. 
Elekes-Józsa Márton: A polgármester úr minden szavunkra azt mondta, hogy ezt már
megegyezte az igazgató úrral.
Kovács  Ileana  Éva:  Én  jelen  voltam  egy  beszélgetésen.  Ott  biztos,  hogy  le  volt
szögezve a 7. 000 és a 8. 000 lej, mint induló érték. Legalábbis fél évig és addig elég
kell legyen mindenképen. Ami az ingázást illeti, ott vannak bizonyos szabályok, amiket
be kell ezentúl tartatni. Ez már az iskola Vezetőtanácsának a dolga.
Bálint  István:  Ha  megnézzük a  költségvetést,  sehol  nem volt  elvéve  pénz,  csak az
iskolától és a szociális részen.
György  Zsolt:  Én  úgy  tudom,  hogy  meg  volt  hívva  az  iskola  vezetősége  is  a
tanácsülésre.
Kovács Ileana Éva: Írásban nem voltak meghívva.
Bálint István: Vajon valamikor ilyen kevés összeg volt-e az iskolának adva?
Kovács Ileana Éva: Valószínű hogy nem, de ilyen kicsi költségvetése se volt az utóbbi
jó pár évben a községnek. 
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Gál Katalin: A 6-os oldalon a nevem két l betűvel szerepel.
György Zsolt: Ez a költségvetéses jegyzőkönyv egy kicsit körülbelüli. Sok minden nem
szerepel benne, olyan mintha cenzúrázva lenne.
Kovács  Ileana  Éva:  Az  a  baj,  hogy  mikor  mindenki  egyszerre  beszél,  nem  lehet
mindent lejegyezni. Be kellene tartani a szabályzatot, hogy egyszerre csak egy személy
szólaljon fel. De ha szükséges kiegészítsük, csak jelezzék, hogy mit hagytunk ki.
Horváth  Dumitrina ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyveket
elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, egy tartózkodással (György Zsolt) és
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Különfélék
Egyed Márta:  Az  ingázással  kapcsolatosan,  az  a  gond,  hogy  nem igazán  lehet  azt
összehozni, hogy egy járattal, több tanárt is szállítani, mivel sajnos, az órarend miatt, az
egyiknek itt kell lenni, a másiknak pedig ott, egy bizonyos időpontban. De az ingázási
pénz  szerintem is  jár  és  a  következő  költségvetés  kiegészítésnél  valahogy  meg kell
oldani.
Mihálydeák Ervin: Panaszkodnak az emberek, hogy fel van fakadva a sár. Ahol nagy a
baj, oda vitetünk töltést és a szociális segélyesek eltalicskázzák. De az embereknek a
türelmét kell kérni, mert a cégnek kötetessége ezt megcsinálni és meg is fogja.
Bálint István: Egyes helyeken a sáncok el vannak tüntetve.
Elekes-Józsa Márton: Előreláthatóan lehetett volna azért foglalkozni az üggyel, mert
tudtuk, hogy rossz idő lesz és erőltetni kellett volna a céget, hogy a tél végére javítson a
helyzeten.
Mihálydeák Ervin: Ígéret már volt rá, hogy töltenek, de sajnos, nem jöttek erre.
Elekes-Józsa Márton: Vagy a szerződésbe kellett volna belefoglalni, vagy késedelmet
számolni rá. Ez már balesetveszélyes. 
Molnár Vince:  Ditróba már december végére meg volt  csinálva,  valahogy meg kell
szorítani a munkálat vezetőjét.
Deák Endre: A gyalogosoknak is veszélyes.
Molnár Vince: A földosztó bizottságok visszaalakultak-e?
Mihálydeák Ervin: A tegnap adtak zöld utat. Működik a komisszió.
Elekes-Józsa Márton: Kiből tevődik össze?
Kovács Ileana Éva:  Két erdészeti  mérnök van benne, a földes iroda tagjai:  a topós
mérnökök, Lázár Mária és Máthé Katalin, valamint a polgármester úr, az alpolgármester
úr és jómagam. 
Horváth Dumitrina: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e? Nincs.  Akkor az
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Horváth Dumitrina       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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