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Ikt. Szám: 3984/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. december 21.-én 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.

Az  üléselnök  hiányában,  az  alpolgármester  úr  megállapította,  hogy  a  Helyi 
Tanács összehívása a helyi közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 
39.  cikkelyének  előírásai  szerint,  a  2015/804-es  számú  Polgármesteri  rendelkezés 
értelmében került összehívásra, határozatképes.

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

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol  maradtak Tótpál  László,  Deák Endre  és  György Zsolt  tanácsos  urak,  valamint 
Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony. Bálint Attila és Kovács Levente tanácsos urak a 
második napirendi pont tárgyalása közben érkeztek.

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

Az  üléselnök,  Tótpál  László  tanácsos  úr  hiányában  az  alpolgármester  úr 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését és megkéri a testületet, 
hogy válasszanak üléselnököt az ülésre.

Határozattervezet az üléselnök megválasztására 
Mihálydeák  Ervin:  Javaslom  Marthy  Barna  tanácsos  urat.  Valakinek  kérdése, 
hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van 
amellett, hogy Marthy Barna tanácsos úr legyen a jelen ülés elnöke? A Helyi Tanács 9 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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Az újonnan megválasztott üléselnök, Marthy Barna 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. Határozatervezet a 2015-ös Költségvetés kiegészítésének jóváhagyására
2. Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  terület 

ideiglenes elfoglalására az „Orange optikai kábelhálózat kiépítése” megnevezésű 
munkálat elvégzésének idéjére

3. Az előző, 2015 november 24-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyására 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki elfogadja, kézfel-
emeléssel jelezze. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

1. Napirendi  pontok  tárgyalása Határozatervezet  a  2015-ös  Költségvetés 
kiegészítésének jóváhagyására

Kovács  Ileana  Éva  jegyzőnő  :  A  Megyei  Tanács  és  a  Pénzügyi  hivatal  pénzeket 
osztottak le a költségvetések kiegészítésére, a következőképpen: az iskolának a tanárok 
fizetésére és a bírósági végzések által megnyert összegek kifizetésére, 81.000 lej van 
kiutalva,  810  lej  a  jövedelmi  adókból  visszaosztott  pénzek  és  20.000  lej  a  PUG 
elkészítésére, felújítására. Ugyanakkor volt a költségvetésbe a sürgősségi alapba 10.000 
lej, amit a Megyei Tanács kérésére át kell tegyük a malom munkálatai kifizetésére. 
Elekes-Józsa Márton: Miért ekkorák az összegek? Mivel indokolták a 810 lejt?
Kovács Ileana Éva:  Ennyit közöltek le,  a törvény előírása szerint így osztódott el a 
Hargita megyére jutó összeg.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Marthy Barna 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2.  Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  terület 
ideiglenes  elfoglalására  az  „Orange  optikai  kábelhálózat  kiépítése”  megnevezésű 
munkálat elvégzésének idéjére

Kovács  Ileana  Éva:  Ennek  a  határozatnak  az  elfogadására  szükség  lenne  a 
kétharmados többségre.  A Tanács  jóvá kell  hagyja,  hogy a  cég ott  dolgozhasson.  A 
község területén levő villanypóznákra fogják feltenni az optikai vezetéket: A Csíkutcától 
kezdve a Botos utcán át és a Faluközén fel a kilyénfalvi templomig. 
Elekes-Józsa  Márton:  Ha  engedélyt  adunk  nekik,  akkor  jogukban  áll  elfoglalni  az 
egész utat? Ők is kellene alkalmazkodjanak a forgalomhoz.
Kovács Ileana Éva: Belefoglaljuk a jóváhagyásba.
Elekes-Józsa Márton: Állandó útforgalmat biztosítsanak. 
Marthy Barna: Ne akadályozzák a közlekedését a mezőgazdasági gépeknek.
Elekes-Józsa Márton: Használati díjat fognak fizetni?
Kovács Ileana Éva: Igen a közterület használatának szabályzata szerint.

Megérkeztek Bálint Attila és Kovács Levente tanácsos urak.
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Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Elekes-Józsa Márton: A tanács részéről ki fogja koordonálni a munkálatot?
Kovács Ileana Éva: Az urbanisztika.
Elekes-Józsa Márton: Akkor legyen megnevezve a személynek a neve a határozatba.
Marthy Barna 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Az előző, 2015 november 24-i tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Marthy Barna 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

Marthy  Barna: Mivel  a  napirendi  pontokat  megtárgyaltuk,  az  ülést  ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Marthy Barna       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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