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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 1193/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. március 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  2015/238-as  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István
3. Deák Endre
4. Egyed Márta
5. Elekes József
6. Elekes-Józsa Márton
7. Elekes-Köllő Márta 
8. Gál Katalin
9. György Zsolt
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 Horváth Dumitrina tanácsos asszony. 

Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr és Kovács Ileana Éva, a
község jegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal részéről Elekes-Köllő Angéla.

Az üléselnök, Horváth Dumitrina tanácsos asszony hiányában a polgármester úr
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának munkaterv szerinti  ülését  és megkéri  a
testületet,  hogy a 8-as napirendi pontot szavazzák meg a gyűlés elején, mivel,  az új
üléselnök megválasztásáról szól.

8.  Határozattervezet  az  ülésvezető  elnök  megválasztásáról,  az  elkövetkezendő  3

hónapra

Egyed József: Javaslom Kovács Levente urat. Valakinek kérdése, hozzászólása
van-e?  Nincs.  Megkérem a  Helyi  Tanácsot,  hogy szavazzon.  Ki  van amellett,  hogy
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Kovács Levente tanácsos úr legyen a következő három hónapban az üléselnök? A Helyi
Tanács  14  igen  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a
határozattervezetet.

Az  újonnan  megválasztott  üléselnök,  Kovács  Levente  tanácsos  úr,  miután
megállapította,  hogy a tanácsülést  a  törvényi  előírásoknak megfelelően hívták össze,
üdvözli a jelenlévőket.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Általános Rendezési Tervének frissítéséről,
figyelembe véve a javaslatokat, valamint az ehhez kapcsolódó szabályzat elfogadásáról
és  az  engedélyezési  eljárás  kezdeményezésének  valamint,  az  ehhez  kapcsolódó
szabályzat jóváhagyásáról
2.  Határozattervezet a  Vasláb-Újfalu  Vidékfejlesztési  Társulás  támogatásának  a
jóváhagyásáról
3.  Határozattervezet a  “Nagy  kapacitású  markológép megvásárlása  a  Gyergyóújfalvi
Önkéntes  Katasztrófavédelmi  Szolgálat  számára”  megnevezésű pályázat  végleges
beruházási értékének a jóváhagyásáról
4.  Határozattervezet a  “Nagy  kapacitású  markológép megvásárlása a  Gyergyóújfalvi
Önkéntes Katasztrófavédelemi Szolgálat számára”  megnevezésű pályázat keretében az
előleg szavatolási levél kérelmezésének a jóváhagyásásról
5. Határozattervezet “A vízimalom és a hozzátartozó épületek fejújítása” megnevezésű
pályázat végleges beruházási értékének a jóváhagyásáról
6. Határozattervezet “A vízimalom és a hozzátartozó épületek fejújítása” megnevezésű
pályázat keretében az előleg szavatolási levél kérelmezésének a jóváhagyásásról
7. Határozattervezet az ingázási költségek kifizetésének jóváhagyásáról a gyergyóújfalvi
Elekes Vencel Általános Iskola tanügyi káderei számára 2014 december, 2015 január –
február közötti időszakra
8. Határozattervezet az ülésvezető elnök megválasztásáról, az elkövetkezendő 3 hónapra
9. Határozattervezet A 2015-ös helyi költségvetés modósításának a jóváhagyásáról
10. Határozattervezet A Gyergyóújfalu Község Általános Költségvetése végrehajtásának
a jóváhagyásáról a 2014-es évre
11. Az előző, 2015 február 26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
12. Különfélék

Az ülésvezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki elfogadja,
kézfelemeléssel  jelezze.  A  polgármester  úr  kéri  a  napirend  kiegészítését  még  egy
napirendi ponttal, éspedig Határozattervezet  egy ügyvéd alkalmazásáról a csíkszeredai
Törvényszéken folyamatban levő, 625/234/2014-es ügycsomóban.

A napirendi pontokat a Képviselő Testület  13 igen szavazattal,  egy ellenszavazat
(Elekes-Józsa Márton) és tartózkodás nélkül fogadta el. 

Elekes-Józsa Márton: Nem volt megkérdezve, hogy valakinek hozzászólása van-e. Egy
ekkora horderejű dolog megtárgyalása, mint a Községnek a Rendezési Terve, nem egy
pont kellene legyen a 12-ből. Erre egy külön gyűlést javasolnék. 
Egyed József: Megvolt a meghallgatás, változás nem történt benne ahhoz képest, amit
bemutattak a mérnökök a tanács előtt. Mikor odaérünk a napirendi pont tárgyalásához,
eldöntsük, hogy elhalasszuk-e.

Napirendi pontok tárgyalása
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1.  Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Általános  Rendezési  Tervének
frissítéséről,  figyelembe  véve  a  javaslatokat,  valamint  az  ehhez  kapcsolódó
szabályzat elfogadásáról és az engedélyezési eljárás kezdeményezésének valamint,
az ehhez kapcsolódó szabályzat jóváhagyásáról
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság úgy döntött, hogy a nem tart külön gyűlést,
mivel túl sok a napirendi pont. Inkább egyszerre legyen a tanácsüléssel. 
Egyed  József:  A  tavaly  megvoltak  a  felmérések,  a  kérések  a  lakosság  részéről  és
megtörtént  a  közmeghallgatás  is.  Ha a  Testület  úgy kéri,  megkérjük még egyszer  a
tervező mérnököket, hogy jöjjenek el.
Elekes-Józsa Márton:  Ez tényleg egy nagyon alapos munka.  Azt kellene eldönteni,
hogy milyen módszerekkel lehet majd betartatni ezeket a dolgokat. Meg kellene vitatni,
ahhoz hogy használható legyen. 
Egyed József: A lényege az, hogyha valaki módosítani akar, akkor Zonális Rendezési
Tervet kell kérjen. És ehhez a Tanács jóváhagyását kell adja rá. Ezért nem lehet túllépni
ezt a kört soha. A betartás az urbanisztikuson múlik és a Testületé a döntés. Itt a kérdés
mindig a Testület kezében van. Ha gondolják, átbeszéljük még egyszer, kivetíthetjük.
Csak minél hamarabb kellene tenni az időpontot, például jövő hétre. 

A  Gazdasági  Szakbizottság  az  elnapolást  nem  szavazta  meg,  a  mostani
megbeszélésére voksolt.
Kovács Levente 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 9 igen szavazattal, 5 tartózkodással
(Marthy  Barna,  Elekes-Köllő  Márta,  Elekes-Józsa  Márton,  Molnár  Vince  és  Deák
Endre) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2.  Határozattervezet a  Vasláb-Újfalu Vidékfejlesztési  Társulás  támogatásának a
jóváhagyásáról
Egyed József: A költségvetésbe már el volt fogadva. 30.000 lej a személyzeti költségre,
20.000 lej üzemanyagra meg autóra és 20.000 az aszfaltozási költségekre.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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.

3.  Határozattervezet a  “Nagy  kapacitású  markológép  megvásárlása  a
Gyergyóújfalvi   Önkéntes  Katasztrófavédelmi  Szolgálat  számára”  megnevezésű
pályázat végleges beruházási értékének a jóváhagyásáról
Egyed József: A Tanács el kellene fogadja a végső, kialkudott árat. 376.000 lejbe volt
megvásárolva.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Egyed József: A különféléknél beszéljünk majd a gép működtetéséről.
Molnár Vince: Az elszámolást megkaptuk-e?
Kovács Ileana Éva: Nem, most fogjuk kérni a garancia levelet.
Kovács Levente ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az
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előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4.  Határozattervezet a  “Nagy  kapacitású  markológép megvásárlása a
Gyergyóújfalvi   Önkéntes Katasztrófavédelemi Szolgálat  számára”  megnevezésű
pályázat keretében az előleg szavatolási levél kérelmezésének a jóváhagyásásról
Egyed József: Kérjük az előleget a FEADR-től. Ez egy teljesen legális eljárás.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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.

5.  Határozattervezet “A  vízimalom és  a  hozzátartozó  épületek  fejújítása”
megnevezésű pályázat végleges beruházási értékének a jóváhagyásáról
Egyed József: Megtörtént a közbeszerzés, kiadtuk a munkálat megkezdését. Felkértük
Benedek  Pétert,  mert  neki  műemlékes  pecsétje  van.  Úgy,  hogy  az  építésvezető  is
műemlékes. 
Molnár Vince: A társfinaszírozás össze jött-e Magyarországgal?
Egyed József: Nem. Ígéret volt, de pénzt nem kaptunk. Még megpróbáljuk.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Deák Endre: Mi a határidő?
Egyed  József:  Szeptember  25-re  meg  kell  legyen.  Nem  lesz  könnyű,  de  nem
kivitelezhetetlen.
Kovács Levente 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.

6.  Határozattervezet “A  vízimalom és  a  hozzátartozó  épületek  fejújítása”
megnevezésű pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási  levél  kérelmezésének  a
jóváhagyásásról
Egyed József: Előleget szeretnénk kérni a FEADR-től.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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.

7.  Határozattervezet az  ingázási  költségek  kifizetésének  jóváhagyásáról  a
gyergyóújfalvi  Elekes  Vencel  Általános  Iskola  tanügyi  káderei  számára  2014
december, 2015 január – február közötti időszakra
Kovács Ileana Éva: Az Iskola Vezetőtanácsa letette a pénzkérést.
Egyed József: Ez még belefér a pénzkeretbe. Javaslom, hogy fogadják el. 
Elekes-Köllő Márta: Ezt kötelező kifizetni, mert ha nem, beperelhetnek érte. Volt már
rá példa.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
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Kovács Levente 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.

9. Határozattervezet A 2015-ös helyi költségvetés modósításának a jóváhagyásáról
Bányász Etelka: Van egy törvényhatározat, ami értelmében, amit megnyert az iskola
peres pénzeket, az első negyedévbe ki kell fizetni. 
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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.

10.  Határozattervezet A  Gyergyóújfalu  Község  Általános  Költségvetése
végrehajtásának a jóváhagyásáról a 2014-es évre
Egyed József: A költségvetés a jóváhagyott értékeknek megfelelően volt végrehajtva,
bár  nehéz volt,  azért  még spóroltunk is  egy bizonyos összeget.  Az egyik  legjobban
sikerült év volt, sikerült jól lezárni.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Molnár Vince: A mérleget is jó lett volna mellékelni. És a leltár is kellene.
Bányász Etelka: Megvan. Ki fogjuk nyomtatni.
Kovács Levente 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.

11. Az előző, 2015 február 26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Kovács Levente 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

12.  Határozattervezet  egy  ügyvéd  alkalmazásáról  a  csíkszeredai  Törvényszéken
folyamatban levő, 625/234/2014-es ügycsomóban.

Egyed  József:  Az  új  törvény  értelmében,  a  testület  jóvá  kell  hagyja,  ha  ügyvédet
akarunk fogadni.  Perben vagyunk egy beteggondozói  pénz elutasítása miatt.  Viszont
többet hagytak jóvá, mint amennyi törvényesen jár. Megfellebeztük. Ez ügy tárgyalására
szükségünk lenne egy ügyvédre. Ugyanakkor beszéltem Koós Zsuzsával is, hogy lássa,
hogy  milyen  helyzetbe  hoznak  a  költségvetésnél  és  utána  a  7  eredetileg  letett
beteggondozói kérésből visszavettek 6-ot. 
Deák Endre: Ki lenne az ügyvéd?
Egyed József: Fóri Endre, udvarhelyi.
Elekes-Józsa Márton:  A Megyei  Tanácsnál  egy egész hivatalt  tartanak fenn a  jogi
osztályon. Nem lehet tőlük segítséget kérni? Nem az ők feladatuk, hogy ilyen esetben
segítsenek?
Egyed József: Velük az a baj, hogy nem képviselnek minket a perben. Nekünk pedig
erre van szükségünk.
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Elekes-Köllő Márta: A Gyergyói medencében nem került egy ügyvéd?
Egyed József: Nem is kerestünk, mert őt tartom a legjobbnak. 
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot.
Kovács Levente 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, 2 tartózkodás
(Elekes Józsa Márton tanácsos úr és Elekes Köllő Márta tanácsos asszony részéről),
valamint ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

1. Különfélék
Egyed József: A gondozókkal kapcsolatosan, jött egy kérés Ferenczi Zoltán részéről,
hogy alkalmazzuk a feleségét a beteg édesanya mellé, mert egy év múlva el tudna menni
előzetes nyugdíjba. Én azt javasolnám, hogy kapjanak járandóságot, és ha ürül hely az
alkalmazottak között, akkor alkalmazzuk. 
Bányász Etelka: Plafonálva van a fizetésünk. Így se biztos, hogy elég lesz a pénzünk a
fizetésekre. És ha alkalmazunk egy beteggondozót, az duplájába kerül nekünk, mintha
csak a járandóságot adnánk neki.
Marthy Barna: Hány alkalmazott beteggondozó van?
Bányász Etelka: 25.
Deák Endre: És hányan kapnak járandóságot?
Bányász  Etelka:  7-en.  A  baj  az,  hogy  nincs  plafonunk,  ha  akarnánk  se  tudnánk
kifizetni.
Egyed József: Lista lesz vezetve és mikor valaki kiesik, akkor ő lesz az első a listán.
Még ráadásul már a harmadik halottat kell eltemesse az önkormányzat, mivel ide szól a
lakcímük és nincs hozzátartozójuk.
Deák Endre: A nyugdíjosztály nem téríti meg egy részét?
Egyed József: Nem, mert nem voltak alkalmazottak. 
Egyed József:  Nekifogtunk az  utcák javításának,  a  bánya anyagot  adott  és  kértük a
lakosság  segítségét,  hogy  elterítsék.  Ha  még  van  szükség,  jelezzék.  Tekerőpatakon
megjavítottuk a Gergely utcát és még ahol kérték. Az Újúton egy gócponton töltöttünk,
kiástuk  a  sáncokat.  Még  az  Örmény  utca  lesz  meg,  oda  egy  cső  is  lesz  téve.
Kilyénfalván Kolozsi Attilánál is lesz téve egy cső, hogy a mezőről lejövő víz tudjon
lefolyni.
Deák Endre: A Fenyés utca lesz-e javítva?
Egyed  József:  Oda  is  vittünk  anyagot.  Hétfőtől  kezdik  a  pompaházak  beásását  a
kanalizáláshoz. Május 18-ra működnie kellene a meglevő rendszernek.
Egyed József: Mihálydeák Kálmánnak az a kívánsága, hogy részt szeretne venni egy
tanácsülésen mielőtt meghal.
Elekes-Józsa  Márton:  Nyíltak  a  tanácsülések.  Eljöhet  bármikor.  A  honlapon  meg
kellene jelenjenek a meghívók és a jegyzőkönyvek. 
Egyed József: Megérkezett a kotrógép és egy gépkezelő megmutatta, hogyan működik.
Jelentést lehet kérni minden adatról. A kérdés az, hogy ki fogja kezelni a gépet? 
Elekes-Józsa Márton: Mire volt igényelve a pályázatban?
Egyed József: A katasztrófavédelem kapta. Áshat sáncot is. Deák Csabának beleférne a
munkájába. Ő tűzoltóparancsnok. El kell végezzen egy képzést. Vagy legyen inkább egy
profi  gépkezelő?  De  az  annyira  nem fontos,  mert  olyan  profi  dolgot  egyelőre  nem
akarunk csinálni a kotrógéppel. Inkább sáncokat ásni, havat taszítani szeretnénk vele.
Azt viszont egy kezdő is meg tudja csinálni vele. 
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Molnár Vince: Czirják Jóska miért nem felelne meg? Végzettsége is van rá.
Egyed József: Jövőre megy nyugdíjba. Fiatalba kellene alapozni. Ő lenne alkalmas erre
a feladatra. Ha nem válik be, akkor meglátjuk.
Kovács Levente: Deák Csabának van nehéz gépre hajtásija?
Egyed József: C, E-je megvan. Még kell neki vizsga.
Elekes-Józsa Márton: Ki fogja ellenőrizni a használatát?
Egyed József: Mikor átvesszük a gépet tisztázni fogjuk, hogy milyen munkákat lehet
vele végezni. 
György Zsolt: Fognak biztosan jönni majd ellenőrizni időnként, hogy miképpen segített
a gép a katasztrófavédelemben.
Egyed József: Készülni fogunk rá. Amíg a fele nincs kifizetve, addig nem akarom, hogy
használjuk. 
Molnár  Vince:  Fehérpataknál  a  sáncot  ki  lehetne-e  takaríttatni  a  szociális
segélyesekkel? És utána jó volna kiásni. 
Egyed József: Megoldjuk.
Marthy Barna: Az Erdőlő útnak nagyon romlik az állapota. Nagyon gödrösödik. 
Egyed  József:  Intenzíven  van  használva.  Ha  a  cég  nem  csinálja  meg,  akkor  az
Önkormányzat kell megjavítsa. 
Marthy Barna: Gyalogátjáró lesz-e az iskola előtt? És tábla sincs.
Egyed József: Megnézzük.
Gál Katalin: A kilyénfalvi takarítónő megkapta az egyik rend fizetést és a másik 600
lejt Húsvétra kellene megkapja.
Egyed József: Megoldjuk.
Tótpál László: Tekerőpatakon a polgárvédelem megalakult. Azt javaslom, hogy a falu
rendszabályzatán gondolkodjunk és tegyük törvényes keretek közzé.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Kovács Levente       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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