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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv a  2015.  január  29.-én  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  2015/5-ös  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István
3. Deák Endre
4. Elekes József
5. Elekes-Józsa Márton
6. Elekes-Köllő Márta 
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
9. Horváth Dumitrina
10. Marthy Barna 
11. Mihálydeák Ervin
12. Molnár Vince

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan
távol  maradtak  Egyed  Márta  tanácsos  asszony,  valamint  Kovács  Levente  és  Tótpál
László tanácsos urak. 

Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr és 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 munkaterv szerinti ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  köz  -  illetve  magánvagyonát
képező  területek/felületek  ideiglenes  elfoglalására/használatára  vonatkozó
illetékek jóváhagyására

2. Az előző, 2014. december 29-i, 2015. január 12 és 15-i ülések jegyzőkönyveinek
jóváhagyása
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3. Folyó ügyek

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

A  napirendi  pontokat  a  Képviselő  Testület  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köz - illetve magánvagyonát
képező  területek/felületek  ideiglenes  elfoglalására/használatára  vonatkozó
illetékek jóváhagyására

Egyed József: A Lafarge cég egy javaslattal fordult hozzánk, hogy a tulajdonában levő
tavat az önkormányzat vegye át, mivel vízfelületet, csak önkormányzat vehet birtokba.
Szerintem,  először  meg  kellene  csináljon  egy  levezető  árkot,  ehhez  pedig  a  község
tulajdonában levő területet ideiglenesen el kellene foglalja. Ezért kellett hozzunk egy
határozatot, hogy kiegészítsük az adókra vonatkozó határozatot. 
Kovács  Ileana  Éva:  A  Lafarge  6.  200  négyzetméter  területet  foglalna  el  ezért  a
munkálatért. 
Egyed József: Körülbelül 1. 200 lejt fog fizetni, viszont 300. 000 eurós beruházást fog
végezni a tavon, amit a Vízügy megkövetel. 
Kovács Ileana Éva: Még bele van téve a határozatba egy pár adónem, amire a tavaly
igénylések voltak és nem volt belefoglalva: a sportpálya és a kultúrotthon bérbevétele, a
gyűlésterem bérleti díja, ha tanfolyamra elkérik. 
Gál Katalin: 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  12  igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Az  előző,  2014.  december  29-i,  2015.  január  12  és  15-i  ülések
jegyzőkönyveinek jóváhagyása

Horváth  Dumitrina ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyveket
az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Különfélék

Marthy Barna: Jelezték a lakosok, hogy az utcák kijáratánál töltést kellene tenni, főleg,
ahol ásva volt a csatornázási munkálatok miatt, hogy a sarat ne hordják fel a főútra. 
Egyed József: Tudjuk, jeleztük a cégnek, mert ez az ő feladatuk és vállalták is, hogy
megjavítsák, ahogy tudják. 
Elekes-Józsa  Márton:  Két  dolgot  említenék  meg:  köd  esetén  a  közvilágítás
folyamatosan működik. Valamilyen megoldást kellene erre találni, mert a villanyszámlát
megterheli.
Egyed József: Utána nézünk. 
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Elekes-Józsa Márton: A másik dolog, a fúvós zenekar nyílt napjakor körbenéztem a
kultúrotthonban, nagyon elhanyagolt állapotban van a színpad, pókhálók, törött székek.
Valamit javítani kellene rajta, takarítani, meszelni, mert visszataszítóan néz ki. 
Egyed  József:  Rendben,  megnézzük.  A  villanybekötést  megoldottuk,  vécék  rendbe
kerültek, amit tudtunk javítgattunk. 
Gál  Katalin:  A  Közösségi  háznál  is  szintén  rendetlenség  van,  a  kazánházban  és  a
tűzoltóknál is. Hogy lehetne ezt megoldani, valakinek a feladatkörét ezzel bővíteni, vagy
egy új embert keresni rá, mert volt panasz emiatt. 
Egyed József: Az egyháznak kazánfűtője van, szólni fogunk neki. 
Gál Katalin: Kellene egy gazda ennek a háznak, aki ügyeljen az ilyen dolgokra.
Egyed József: A ránk eső részről gondoskodni fogok és mindenki a saját részét tartsa
rendbe. 
Gál Katalin: Azt kellene tudatosítani mindegyik szervezettel, amelyik használja, hogy
melyik rész az övé és hogy arról gondoskodnia kell, mert az a saját felelőssége. 
Egyed József: Szerintem nem a mi dolgunk, hogy rendbe tartsuk, azok a szervezetek,
akik  benne  tevékenykednek  ügyeljenek  rá.  Mi  a  részünket  vállaljuk,  hogy  rendbe
tartsuk. 
Elekes-Józsa Márton:  Jobb volna,  ha  lenne  egy gondnoka ennek az  épületnek,  aki
figyelné, hogy ki hogy végzi a feladatát.
Egyed József: A költségvetéssel kapcsolatosan: 1. 000. 000 lejjel kaptunk kevesebbet.
A Megyei Tanács csak pályázatokra adhat pénzeket a közösségeknek. Amit az állam ad,
annak 10%-át kaptuk az idén. Ha nem osztanak le több pénzt, akkor a beruházások elég
nagy veszélyben vannak, amit az előző költségvetési törvény alapján bevállaltunk. A
nagy  községek  mind  ilyen  helyzetben  vannak,  hogy  nem  kaptak  pénzt.  Azok  a
községek, ahol jól behajtották az adót és van egy kis jövedelmük, nem kaptak pénzt. 
Deák Endre:  Azt  beszélik,  hogy akiknek nem osztottak le  pénzt,  azoknak utólagos
kiegészítés  fog  lenni,  nyár  felé.  Dokumentáció  alapján  finanszírozni  fogják  a
folyamatban levő pályázatokat. 
Egyed József: Én azt hiszem, hogy nem törvényes, hogy ilyen drasztikusan elvenni a
közösségektől a pénzt.  Meglássuk még mi lesz. A fejlesztéseket nem szabad hagyni,
mert ezek vissza nem térő lehetőségek. A csatornázáshoz kell 600. 000 lej önrészbe, a
malomhoz kell 200. 000 lej önrész, a parkhoz 170. 000 lej, a kotrógépet is meg kell
venni, sorolhatom. A tavaly spóroltunk több mint 100. 000 lejt, de úgy is kevés. 
Elekes-Józsa Márton: A legfontosabb teendő az, hogy a csatornarendszernek legalább
a meglevő részét működésbe kell tenni. 
Egyed József:  A  csatornázás  az  működő  képes  kell  legyen,  az  utakat  is  le  kellene
aszfaltozzák a tavasz folyamán. 
Egyed József: A roma üggyel kapcsolatosan: a tekerőpataki lakosok kérik, hogy valamit
tenni kell, mert a roma lakossággal egyre nehezebb együtt élni. A rendőrfőnök abban
tud esetleg segíteni, hogy ha valamelyik roma lakost rajta kapják lopáson, vagy egyéb
csínytevésen,  akkor  megbünteti.  Mi  azt  javasoltuk,  hogy  szervezzük  meg  a
polgárőrséget, aki megfigyel és értesít, de nem tud közbelépni. A hivatalba is volt egy
cirkusz, mert megszorítottuk a szociális segélyeseket, hogy a közmunkának legalább a
felét  dolgozzák  le,  aki  nem dolgozta  le,  azt  elvágtuk.  És  mivel  nem kaptak  pénzt,
veszekedtek. Elég durván fenyegetőztek. A család ellen bűntető eljárást indítottam. A
gyergyói  rendőrkapitánynál  is  panaszkodtam,  azt  ígérték,  hogy  segíteni  fognak.
Csíkszeredába is jártam az ügybe. Én azt kértem, hogy a helyi rendőrséget erősítsék, de
embert nem tudnak adni. Kértem árajánlatot a Depisto cégtől és be fogjuk kamerázni 
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a hivatalt, szerelünk kamerákat a folyosókra és az adószedő irodába is. 
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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