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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 2706/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. augusztus 27.-én 19 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  2015/539-es  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. Horváth Dumitrina
11. Marthy Barna

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol  maradtak Mihálydeák Ervin,  Tótpál László,  Kovács Levente,  és  Molnár Vince 
tanácsos urak. Marthy Barna tanácsos úr a napirendi pontok elfogadása után érkezett az 
ülésre.

Az ülésen jelen vannak Egyed József  polgármester  úr,  a  gyergyószentmiklósi 
rendőrség részéről Boros úr, a helyi rendőrkapitány, Ţepeş Nica Ioan úr, a tekerőpataki 
önkéntes polgárőrség vezetői, Elekes-Köllő Tibor iskolaigazgató úr, Kovács Ileana Éva, 
a  község  jegyzője,  Bányász  Etelka  könyvelőnő,  valamint  Elekes-Köllő  Angéla, 
jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az  üléselnök,  Mihálydeák  Ervin  tanácsos  úr  hiányában  a  polgármester  úr 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának munkaterv szerinti  ülését  és megkéri  a 
testületet,  hogy  az  üléselnök  megválasztásával  kapcsolatos  határozattervezetet 
szavazzák meg a gyűlés elején.

1.  Határozattervezet  az  üléselnök  megválasztására  a  2015  augusztus  27-i 
ülésre
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Egyed  József:  Javaslom  Horváth  Dumitrina  tanácsos  asszonyt.  Valakinek  kérdése, 
hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van 
amellett,  hogy  Horváth  Dumitrina  tanácsos  asszony  legyen  a  következő  három 
hónapban  az  üléselnök?  A  Helyi  Tanács  10  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

Az újonnan megválasztott üléselnök, Horváth Dumitrina tanácsos asszony, 
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  Községnek  a  Nemzeti  Elektronikus  Fizetési 
Rendszerbe való beiktatására, a helyi adók és illetékek online, bankkártyával tör-
ténő kifizetésére 

2) Határozattervezet a Nemzeti Elektronikus Fizetési Rendszerben online, bankkár-
tyával történő helyi adók és illetékek kifizetése utáni, a kifizetést elfogadó szol-
gáltató által beszedett jutaléknak Gyergyóújfalu Község általi elviselésére 

3) Határozattervezet a polgármester szakapparátusában a köztisztviselői állások be-
töltési tervének elfogadására a 2016-ös évre

4) Határozattervezet a 2015-ös Helyi Költségvetés kiegészítésére
5) Az  előző,  2015  július  21-I  és  augusztus  11-i  tanácsülés  jegyzőkönyvének  a 

jóváhagyása
6) Különfélék
A polgármester úr kéri a napirendi pontok kiegészítését három napirendi ponttal, az 

egyik  a  háztartási  hulladék szállítási díjának  megállapításával  kapcsolatos 
határozattervezet,  a  második  az  iskola  felújításával  kapcsolatos  határozattervezet,  a 
harmadik  pedig  a  40/2015-ös  határozat  módosításával  kapcsolatos  határozattervezet. 
Ugyancsak a polgármester kérése, hogy a folyó ügyeket tárgyalják meg először, hogy a 
vendégeket  ne  kelljen  feleslegesen  váratni.  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. 

1. Különfélék
Egyed József: Köszönti a jelenlevőket és elmondja, hogy azért hívta meg a rendőrség 
képviselőit,  mert  az  önkéntes  polgárőrségnek  gondjaik  vannak,  mivel  nincs  joguk 
büntetni. Emiatt szükségünk volna egy olyan jellegű határozatra, amivel büntetéseket 
szabnánk meg.
Fórika Tibor: Amióta megalakult a helyi polgárőrség, részt vettünk körülbelül 20-25 
szabálysértő esetben. Sok problémánk volt a szénalopásokkal. 2-3 alkalommal a lovakat 
elkoboztuk és elvittük őket a gyergyói hivatalba. De ott visszaadták őket a gazdáiknak 
50 lejes ellenértékben. Sokan falopásból élnek. Egy olyan határozatra lenne szükség, 
ami kemény bírságokat szab meg.
Boros  úr:  Mi  is  kaptunk  egy  átiratot,  hogy  vegyük  fel  a  kapcsolatot  a  helyi 
önkormányzattal, annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, ahol a legtöbb 
bűncselekményeket  elkövetik.  A  333-as  törvény  megszabja  az  önkéntes  polgárőrség 
hatáskörét  és  nekik  nem áll  jogukban  sem büntetni,  sem javakat  vagy  személyeket 
elkobozni.  Hogyha  egy  ilyen  jellegű  határozatot  szeretnének  hozni  helyileg,  én  azt 
javaslom, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Prefektúrával is,  hogy a jogi részét velük 
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tárgyalják meg. Szerintem a 72/2002-es törvényt kellene adoptálni a helyi helyzetre. És 
még  azt  is  figyelemmel  kell  tartani,  hogy  a  helyi  bírságok,  amit  a  határozat  majd 
megszab, ne legyenek nagyobbak, mint amiket a törvény megítél. Az én javaslatom az 
lenne,  hogy  amíg  meg  nem  születik  ez  a  határozat,  bármilyen  szabálysértés  esetén 
értesítsék a rendőrséget és kérjék annak a segítségét, esetleg a beavatkozását.
Egyed József: Köthetnénk partnerségi szerződést velük, hogy tudjanak beavatkozni az 
esetekbe?
Boros úr: A törvény értelmében a polgárőrségnek kötelessége, hogy átadja az eseteket a 
rendőrségre. A polgárőrség szerepe a megfigyelés, nem a beavatkozás. A helyi őrséget 
az  önkormányzat  finanszírozza  a  költségvetésből.  Még  kellene  alkalmazni  egy  pár 
polgárőrt.
Egyed József: A helyiek nem alkalmasak erre a feladatra. Hogy lenne hatékonyabb a 
dolog? Egy szerződés alapján meghatalmazni egy céget az őrzésre, vagy az önkéntes 
polgárőrség?
Boros úr: Az önkéntes polgárőrség olcsóbban kivitelezhető. 
Egyed József: Polgárőrséget alakítsunk először, vagy egy menedékhelyet?
Boros úr: Előbb a polgárőrséget.
Elekes-Józsa Márton: Én azt javaslom, hogy alkalmazzunk egy pár személyt 2 órás 
napi munkaidővel.
Fórika  Tibor:  A  tekerőpataki  önkéntes  polgárőrség  jelenleg  20  aktív  polgárőrrel 
dolgozik és 30 támogatóval.
Bányász Etelka: A tanácshoz nem lehet alkalmazni részidős munkával, csak 8 órás napi 
munkaidővel.
Boros úr: Úgy kellene gondolkozzanak, hogy legalább 2-3 emberrel kellene indítani.
Fórika Tibor: Kellene kössünk egy szerződést, hogy Kilyénfalván is dolgozhassunk. 
Az a gond, hogy jön a tél és a romáknak nem lesz széna amit a lovaiknak adjanak, nem 
lesz krumplijuk sem, zöldségeik sem és fájuk sem. 
György Zsolt: A gyergyószentmiklósi önkéntes polgárőrök azt mondták, hogy nekik 
nincs benne a hatáskörükben, hogy beavatkozzanak, ők csak terepen járnak és figyelnek 
és az eredménye a munkájuknak nem jött egyik napról a másikra. Idővel kevesebb lesz 
az esetek száma az őrjáratok miatt. Ők úgy járőröznek, hogy 3 önkéntes személy mellé 
egy rendőrt is hívnak, hogy megijesszék a bűnözőket.
Fórika Tibor: Tekerőpatakon ez nem működne, mert ott a rendőrtől sem félnek.

Megérkezett Marthy Barna tanácsos úr.
A  rendőrség  képviselői  és  az  önkéntes  polgárőrség  vezetői  elköszönnek  és 

elhagyják a gyűlést.
György  Zsolt:  Törvényesen  csak  megfigyelést  csinálhatnak,  egyebet  nem.  Nem 
avatkozhatnak be.
Egyed József: Segíteni kell őket, vagy helyi rendőrséget létrehozni, vagy egy céggel 
szerződést kötni egy pár hónapra. Valaki idegen kellene, mert a helyi ember nem fog 
beavatkozni.
Elekes-Józsa Márton: Ezeket az embereket kellene alkalmazni, akik szembe mernek 
állni a romákkal. 
Elekes József: A szakcégnek az előnye, hogy van kiképzett embere.
Egyed József: El kell különíteni a költségvetésből erre a célra. A kérdés az, hogy mi 
legyen a befogott állatokkal, amelynek nincs gazdája és kárt okoz?

Elekes-Köllő Márta elhagyta a tanácsülést.
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Elekes-Józsa Márton: Szállítást és tartásdíjat kell fizetni. Egy céggel szerződést kell 
kötni, ahova be lehet adni az állatokat és az tartásdíjat számít.
Egyed József: Keresünk egy ilyen helyet, egy hajtókertet. Kérek árajánlatot egy cégtől 
az idénre és jövünk javaslattal következő alkalomra.

Napirendi pontok tárgyalása

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek a Nemzeti Elektronikus Fize-
tési Rendszerbe való beiktatására, a helyi adók és illetékek online, bankkár-
tyával történő kifizetésére 

Egyed József: Egy Megyei Tanácsos pályázatról van szó, bárki befizetheti online az 
adóját. Ezt a tervezetet el kell fogadni, hogy be lehessen indítani a rendszert.
Elekes-Józsa Márton: Az átutalási díjat a tanács kell fizesse.
Egyed József: Igen.
Gál Katalin: Az idegeneknek megkönnyíti a fizetési lehetőségét.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3.  Határozattervezet  a  Nemzeti  Elektronikus Fizetési  Rendszerben online, 
bankkártyával történő helyi adók és illetékek kifizetése utáni, a kifizetést el-
fogadó szolgáltató által beszedett jutaléknak Gyergyóújfalu Község általi el-
viselésére 

Egyed József: Aki a rendszert használva fizeti ki az adóját, a tanács az összegnek a 2%-
át kell állja. 
Elekes-Józsa Márton: Hogy lehet majd ezt az összeget a költségvetésbe megszabni? 
Hogy lehet megsaccolni?
Bányász  Etelka:  Megnézzük,  hogy  körülbelül  hány százaléka  fizethet  így.  Van aki 
jelenleg is postán utalja át az adóját.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet a polgármester szakapparátusában a köztisztviselői ál-
lások betöltési tervének elfogadására a 2016-ös évre

Kovács  Ileana  Éva:  Augusztus  31-ig  el  kell  fogadni.  Jövőre  üres  állás  betöltésére 
vizsgát nem javasoltunk, viszont két irodában van lehetőség előreléptetni.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet a 2015-ös Helyi Költségvetés kiegészítésére
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Egyed József: Kiegészítették a költségvetést. 70%-os emelést és még 20%-ot ígértek 
novemberre.  Felsorolnám a  javaslatainkat  a  felosztásra:  az  iskola  személyzetének  a 
90.000 lej törvényszéki határozatok kifizetésére, az iskolának még javasoltam 27.000 
lejt,  amibe  beletartozik  a  tanárok  ingázási  költségei,  ösztöndíjak  és  10.000  lej  a 
tekerőpataki  iskola  javítására.  Amit az iskola még kért,  az a következő költségvetés 
kiegészítésnél javasolnám. 
Elekes-Köllő  Tibor:  Lenne  még  4.000  lej  az  orvosi  vizsgák,  a  belső  menedzseri 
kontrollt,  az  iskola  is  meg kellene csinálja,  valamint  a kiszállási  pénzeik azoknak a 
tanároknak, akik ellenőrzésbe voltak. 
Bányász Etelka: Saját jövedelemből nem lehetne kifizetni?
Elekes-Köllő Tibor: Elég sok mindent bevállaltunk már a saját jövedelemből, sajnos 
csak az Áfából nem lehet megélni.
Egyed József: Javasolunk akkor most 1500 lejt, a többit a következő emelésnél fogom 
javasolni a tanácsnak. 
-130.000 lej a régi iskola épületének a javítására, amiből, 100.000 lej a PNDL-től, a 
30.000 lejt mi kell fizessük az aktualizálásra, 
-64.000  lej  a  tanács  személyzeti  kiadására,  48.000  lej,  tartalék  a  fizetésekre,  a 
törvénytárra és fűtésrendszer ellenőrzésére,
-10.000 lej a Megyei Tanács pályázatához az önrész,
-20.000  lej  az  engedélyek  a  csatornázásra  az  Electrica-tól,  az  átemelő  szivattyúk 
bekötésére, 
-15.000 lej a mezőgazdasági regiszterekre
-4.000 lej a hitelnek a kamatja
-5.000 lej a tűzoltók dologi kiadásaira, 
-5.000 a kultúrára, 
-362.000 lej a malom pályázatra, 
-188.000 lej a parkos pályázatra, 
-111.125 lej a falunapos pályázatot be kell tenni mint kimenő összeg,
-44.000 lej a beteggondozók fizetése,
-egy közkút javítása,
-100.000 lej karbantartás, javítási költségekre, ebbe benne van a csatornánál a javítások, 
különböző más javítások,
-446.000 lej a csatornázási pályázat önrésze, 
-395.000 lej a hitel visszafizetése.
-50.000 lej útjavításra, megcsináltattuk az utat a síugró sánchoz. A két kicsi ugrósánc is 
elő van készítve, hogy a műszőnyeget rá lehessen teríteni. 

A mezei utakra hiányzik még pénz, az új pályázatok előkészítésére hiányzik még 
(utakra, aszfaltozásra, kultúrotthonra) körülbelül 250.000 lej. Még hiányoznak a székek 
a kultúrotthonból, de következőleg megcsináljuk. 
Marthy Barna: A kilyénfalvi tűzoltóknak tömlők kellenének.
Egyed József: Tegyenek le kérést.
Marthy Barna: A tűzcsapok a faluba se működnek mindenhol.
Egyed József: Ezt majd jövőre tervezzük, mert ahhoz 110-es cső szükséges.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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6. Az előző, 2015 július 21-I és augusztus 11-i tanácsülés jegyzőkönyvének a 
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 10 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket. 

7. Határozattervezet a háztartási hulladék szállítási díjának megállapítására 
Gyergyóújfalu község területén

Egyed József: Az ANRSC kéri az új árat. Van 24 banis csökkenés, amit be kell iktatni.  
Mostantól ennyi lesz az ára. Az új árat kell elfogadni.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

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

Egyed József: Változott a törvénykezés és emiatt csökkenteni kellett az összeget.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

9. Határozattervezet a 40/2015-ös számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel 
Általános  Iskolához  tartozó  Régi  iskola  épületének  rehabilitációja  és 
felújítása” megnevezésű beruházás az Országos Helyi Fejlesztési Alap által 
nem  támogatható  költségeinek  a  helyi  költségvetésből  való  biztosítására 
Határozat módosítására

Egyed József: Költségvetésbe elfogadtuk a 30.000 lej nem elfogadható költséget. Az új 
értéket kell elfogadni.
Gál Katalin: 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  10  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

10. Különfélék
Deák Endre: A kanalizálással mi a döntés?
Egyed József: Most szabadságolás van. Még nem tudták, nincs még válaszuk.
Elekes József: Ha megkezdődnek az útjavítások, lehet-e javítani a két aszfaltrész között 
a Kicsi úton?
Egyed József: Megcsináltassuk.
Elekes-Józsa Márton: A Kicsi utcába van még egy kátyú az úton.
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Egyed József: Az is meglesz javítva. 
Gál Katalin: Sikerült lebontani Kilyénfalván az épületet. Mikor lesz meg a játszótér?
Egyed József: Felmegyek és megnézzük.
Gál Katalin: A kultúrház meszelésével kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed József: A cég 15.000 lejből csinálja meg, mert le kell verni a régi meszelést. A 
fal nem bírna meg még egy ráfestést.
Gál Katalin: Akkor a következő költségvetés kiegészítésből meg lehet-e csináltatni?
Egyed József: Igen, majd javasolni kell.
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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