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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 2552/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. augusztus 11.-én 19 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  2015/538-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. Elekes-Köllő Márta
5. Elekes József
6. Gál Katalin
7. Horváth Dumitrina
8. Marthy Barna 
9. Mihálydeák Ervin
10. Molnár Vince

A tanácsülésről igazoltan hiányoznak Egyed Márta tanácsos asszony, valamint 
Elekes-Józsa Márton, Tótpál László, Kovács Levente és György Zsolt tanácsos urak. 

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

Az üléselnök, Mihálydeák Ervin alpolgármester úr, 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 „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó 
Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beruházás gaz-
dasági és technikai mutatóinak korszerűsítésére

2) Határozattervezet a 30/2015-ös számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általá-
nos Iskolához tartozó Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megne-
vezésű beruházás az Országos Helyi Fejlesztési Alap által nem támogatható költ-
ségeinek a helyi költségvetésből való biztosítására Határozat módosítására
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3) Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  terület 
elfoglalására a  „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó Régi 
iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beruházás kivitelezé-
sére

4) Határozattervezet a 2015-ös Közbeszerzési program módosítására
A polgármester  úr  kéri  a napirendi  pontok kiegészítését  a  Gyergyóújfalu Község 

köztulajdonában levő, Tekerőpatak külterületén található erdőből, gyérítésből származó 
fakitermelés mennyiségéről és ennek rendeltetéséről a 2015-es évben szóló határozatter-
vezettel. Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tar-
tozó Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beru-
házás gazdasági és technikai mutatóinak korszerűsítésére

Egyed  József:  A  PNDL-s  program  keretén  belül  támogatást  kaptunk  az  iskola 
felújítására.  Megtörtént a tanulmány aktualizálása. Az értékcsökkenést eredményezett 
összességében. Ezt az új értéket kell jóváhagyni.
Deák Endre: Az újratervezésre kellett fizetni?
Egyed József: Igen, az egész dokumentációt újra csinálták.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Mihálydeák  Ervin 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet a 30/2015-ös számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Ál-
talános Iskolához tartozó Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” 
megnevezésű beruházás az Országos Helyi Fejlesztési Alap által nem támo-
gatható költségeinek a helyi költségvetésből való biztosítására Határozat mó-
dosítására

Egyed József:  A PNDL program szerint  önrészt  jelentő költségeket  kell  vállalni  az 
Önkormányzatnak, ami úgy 70.000 lejt jelent.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Mihálydeák  Ervin 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  terület 
elfoglalására a  „Gyergyóújfalvi  Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó 
Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beruházás 
kivitelezésére

Egyed József:  A tervezővel készíttettünk egy rajzot,  amit  ki  is  küldtünk.  Elég kicsi 
területről van szó, amit leválasztanak az udvartól a munkavégzés idejére.
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Bálint Attila: A bódé nem lesz belülről megközelíthető?
Egyed József: Nem.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Mihálydeák  Ervin 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet a 2015-ös Közbeszerzési program módosítására
Egyed József: Kötelezően fel kell jegyezni a közbeszerzéseket. Ki kell egészítsük az évi 
tervet,  mert  az  év  elején  még  nem volt  jóváhagyva  ez  a  beruházás,  ami  az  iskola 
felújítását jelenti.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Mihálydeák  Ervin 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község köztulajdonában levő, Tekerőpa-
tak külterületén található erdőből, gyérítésből származó fakitermelés meny-
nyiségéről és ennek rendeltetéséről a 2015-es évben

Mihálydeák Ervin:  Ahogy  az  1760-as  értékesítési  aktáról  kiderül,  bélyegeztek  első 
gyérítést. Az összérték 657 köbméter famennyiség. Az indulási árat kellene megszabni a 
licitre. Érdeklődtem, az ilyen minőségű fát 40-45 lejbe adták el az idén.
Deák Endre: Lábon állva?
Mihálydeák Ervin: Igen. Szőlőkaró vastagságú a fa.
Egyed József: Lehet kérni többet is érte és ha nem kel el, akkor újrahirdetjük. 
Deák Endre: Ezt hol hirdetik meg?
Egyed József: Ezt a csíkszeredai erdészet licitálja.
Mihálydeák Ervin: Én javasolok 50 lejes indulási árat.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Mihálydeák  Ervin 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Gál Katalin: A szakbizottság véleményezését a következő tanácsülésre hozom.

6. Különfélék
Egyed József: Augusztus 20-án lesz Tompára kirándulás. Ha valaki el szeretne jönni, az 
a héten jelezze. A vendéglátót majd vissza kell fogadni. 

Költségvetés kiegészítést kaptunk 1 millió lej környékének értékében. Ezt fogjuk 
hónap végén elosztani, akkorra jövünk majd javaslatokkal. 

Szeptember 6-án fogják kiírni a vidékfejlesztési pályázatokat. Átbeszéltük, hogy 
hol  lenne  esélyünk  nyerni.  Az  erdei  utaknál  az  a  feltétel,  hogy  2.000  hektárt  kell 
kiszolgáljon, a mezei utaknál pedig legalább 6 bejegyezett mezőgazdasági egységet és 3 
nem bejegyzettet. 

A szennyvíznél csak 46 pontot tudunk összeszedni. Akkor kapnánk többet, ha a 
másik csatornázási program be lenne fejezve.
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Műemlék  és  kulturális  kiírás  is  lesz.  Itt  jó  lenne  a  kultúrotthon  felújítására 
pályázni.

Összeállítunk  egy  költségkimutatást  és  következő  alkalommal  bemutatjuk. 
Szerintem jó volna mindegyikbe belevágni. A pályázatírókkal és a tervezőkkel is volt 
egyeztetve.
Gál Katalin: A kulturális kiírásnál a régi tervre gondoltatok?
Egyed József: Igen.
Marthy Barna: Lecsapatják a Visszafolyónak a vizét. Vissza lehetne-e terelni a vizet, 
mert nagy a szárazság?
Mihálydeák Ervin: Megnézzük.
Egyed József: A Varga utca elkészült-e?
Molnár Vince: Igen. A sáncot kellene még javítani Pálpatakán.
Marthy Barna: A csatornarendszerbe mikor lehetne csatlakozni?
Egyed  József:  Mikor  meglesz  a  rendszer  és  üzemelni  fog.  Hivatalosan  még  nem 
engedtük meg a csatlakozást a rendszerre.
Mihálydeák Ervin: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Mihálydeák Ervin       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla

4


