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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  július  21.-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  2015/491-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 József
5. Elekes-Köllő Márta 
6. Gál Katalin
7. György Zsolt
8. Horváth Dumitrina
9. Kovács Levente
10. Marthy Barna 
11. Mihálydeák Ervin
12. Molnár Vince
13. Tótpál László

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak Deák Endre és Elekes Józsa Márton tanácsos urak. 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője 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 munkaterv szerinti ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1) Határozattervezet  egy  legfeljebb  395.756  lej  értékű  hitel  felvételének  a 

jóváhagyására,  a  2/2015-ös  Sürgösségi  Kormányrendelet  előírásainak 
megfelelően 

2) Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű beruházás végleges beruházási értékének a jóváhagyására 

3) Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű  pályázat  keretében az  előleg szavatolási  levél  kérelmezésének a 
jóváhagyására 

4) Határozattervezet  “A  vízimalom  és  a  hozzátartozó  épületek  fejújítása” 
megnevezésű pályázat keretében az előleg szavatolási levél meghosszabításának 
a jóváhagyásására
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5) Az előző, 2015 június 25-i tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása
6) Különfélék
Mihálydeák Ervin ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki 

elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
A napirendi pontokat a Képviselő Testület  13 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása
1. Határozattervezet  egy  legfeljebb  395.756  lej  értékű  hitel  felvételének  a 

jóváhagyására,  a  2/2015-ös  Sürgösségi  Kormányrendelet  előírásainak 
megfelelően 

Egyed  József:  Visszatértünk  a  múlt  tanácsülésen  jóvá  nem  hagyott  határozat 
tervezethez. A csatornázási pályázat befejezéséhez, az önrész biztosításához szükséges 
ez  a  hitel.  A  pályázatban  a  munkálatok  befejezésének  határideje  szeptember  30, 
novemberben  pedig  lejár  a  szerződés  a  Környezetvédelmi  Alappal.  Az  utolsó 
elszámolási kérelem mellett be kell mutatni az önrész kifizetését igazoló aktát. Ha nem, 
a  támogatási  szerződés  szerint  esély  van  arra,  hogy  megbukik  a  pályázat.  A 
kormányrendelet  szerint  a  hazai  támogatású  pályázatok  önrészhez  a  kincstári  hitel 
kérésének a letevési határideje július 31. Mint ismeretes, a költségvetésben nem volt 
amiből befoglalni ezt az összeget. Jelen pillanatban nagy a rizikó, hogy megvárjuk a 
költségvetés  kiegészítést.  Ha  nem  kapunk  elegendő  költségvetés  kiegészítést  és 
szeptember végén mégis hitel után kell kapnunk, nem biztos, hogy fel tudjuk időben 
venni és sokkal drágábban mint ezt a hitelt. Ez célzott hitel, másra nem lehet használni. 
Évi 40.000 lejről van szó, ha nem lesz amiből egy részben visszaadni, akkor is ki lehet 
fizetni. Nem egy új beruházásról van szó, ez már jóvá volt hagyva. Az Önkormányzat 
prioritásként  kezelte  ezt  a  beruházást,  nem hagyhatjuk  tehát  elbukni.  Elsősorban  az 
Önkormányzat felelőssége a döntés. Ezért kérem döntsön felelősen mind a két frakció. 
Az RMDSZ frakció szünetet kér.
Szünet után folytatódik az ülés. 
György Zsolt: A költségvetés jóváhagyásakor erre nem volt elkülönítve?
Egyed József: Ez nem, ez hiányzik. 
György Zsolt: Legyen benne, hogy nem használható egyébre. 
Marthy Barna: ha költségvetés kiegészítés lesz, legyen visszaadva a hitel.
Egyed József: minden pénzügyi mozgásról a Testület dönt. Ha pénz jön kiterítsük, én 
javaslom és a Önön mondják ki a végszót.
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,  ellenszavazat  nélkül  és  3  tartózkodással  (Molnár  Vince,  Elekes-Köllő 
Márta, Bálint István tanácsosok részéről) elfogadta a határozattervezetet.
Mihálydeák Ervin ülésvezető:A jegyzőkönyv kedvéért megkérdezem a tartózkodókat 
mi az oka amiért nem szavazták meg a tervezetet?
Molnár  Vince:  nem  változtatom  az  álláspontomat.  Nem  így  látom  ezeket  a 
műveleteket, én másképpen csináltam volna.
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2. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása 
Gyergyóújfaluban” megnevezésű beruházás végleges beruházási értékének a 
jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: Az előleget garantáló levél igényléséhez szükséges ez a határozat 
amely  a  pályázat  véglege  értékét  határozza  meg. Nem  változott  semmi  a  letett 
pályázathoz képest. Az előleg nem volt benne a leadott pályázatban, ezt is bele kellett a 
költségvetésbe foglalni.  A végleges értéket pedig egy határozattal  jóváhagyni mint a 
többi vidékfejlesztési pályázatoknál. 
Egyed  József:  A  szerződésmódosítás  ma  aláíródott,  tehát  jóvá  van  hagyva  az 
előlegfelvétel. 
Tótpál László: 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  13  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása 
Gyergyóújfaluban”  megnevezésű  pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási 
levél kérelmezésének a jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva:  145.329,80 lejes garancia  levelet  kérünk jóváhagyásra.  Ez 110 
százalékban szavatolja a 132.118 lejes előleget. 363,32 lej illetéket kell  erre fizetni. 
Tótpál László: 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  13  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet  “A  vízimalom  és  a  hozzátartozó  épületek  fejújítása” 
megnevezésű  pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási  levél 
meghosszabításának a jóváhagyásására

Kovács  Ileana  Éva:  Szeptember  2-ig  érvényes  a  szerződés,  erre  jön  rá  3  hónap  a 
kifizetések lebonyolítására, ami december 2-a. Nagyon nehezen mennek a kifizetések, 
majdnem két hónapja megkértük az előleget,  de még mindig nem érkezett  meg. Így 
muszáj kérjük a hosszabbítást. 
Fizetni erre valószínű, hogy nem szükséges, mert mivel december 2-a volt a határidő 
már ki volt fizetve a decemberi hónapra esedékes illeték is. Ez a határozattervezet csak 
az előleg szavatolási levélnek a meghosszabbításáról szól.
Tótpál László: 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  13  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Az előző, 2015 június 25-i tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása
Mihálydeák  Ervin ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet 
elfogadjuk? A Helyi  Tanács 13 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyvet.
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1. Különfélék:
Molnár Vince: Még két autó kő kellene a Varga utca befejezésére, mert így zsákutca 
lett belőle. 
Egyed József: Rendben.
Egyed József: Visszatérve a csatornázásra, mondta a tanácsos úr, hogy nem így csinálta 
volna, hogy csinálta volna a tanácsos úr?
Molnár Vince: Csomafalva később kezdte el és már kész van. Nagyobb elszámolható 
összegre kellene pályázni. Kell várni, hogy olyan pályázatokat írjanak ki, amelyeknek 
kisebb az önrész, mert nem bírjuk az önrészeket kifizetni. Követni kell a kiírásokat. 
Egyed József: Annak idején, mikor megnyertük mind a két frakció örvendett neki. 
Molnár Vince: Gyulafehérvári szerződést kellett volna kössünk, nem minisztériumit. Ki 
kell várni azokat a pályázatokat, amelyeknek csak 10-20% az önrésze, mert máskép csak 
lemaradunk még jobban másoktól.
Marthy Barna: A gyalogátjáró táblák még mindig hiányoznak.
Egyed  József:  Egyeztettünk  a  Megyei  Tanáccsal.  Megkérték  az  ajánlatokat,  a 
közbeszerzés le van folyva, a szerződés folyamatban van. Minden egyes táblát ki fognak 
cserélni, az összetörteket is Libán fele. Ez a Megyei Tanács hatásköre.
Marthy Barna: Folytatódik-e az útjavítás, amit elkezdtek?
Egyed József:  Nem a  hivatal  vitte  az  anyagot.  Ha  meg kell  vegyük  a  bányától  az 
anyagot,  olyan kevés  pénz van az  útalapba,  hogy semmire  nem lesz  elég,  meg kell 
várjuk a szponzorizálási szerződést. 
Marthy Barna: Nagyon sürgős lenne.
Egyed József: Még sok ilyen sürgős eset van, de az anyagra nincs pénzünk. Nem tőlünk 
függ. Reméljük, hogy július végére eldől.
Tótpál László: A tűzoltók hogy kapják a riasztást tűz esetén?
Egyed József: Mindenkinek van egy telefonja hivatalból. Kimegy mindenkinek az sms, 
a 112 is küldi az értesítést Egyed Iminek és a tűzparancsnokoknak.
Tótpál László: Mert volt vasárnap egy tűzeset Gyergyóban, ahol ott voltak a környező 
falvakról a tűzoltók, viszont a tekerőpatakiak nem mentek. 
Egyed József: Nincs hozzáállás Tekerőpatakon, az utóbbi időben nagyon lazán kezelik 
ezt az egészet. Nem működik megfelelőképen. Az eszközöket megteremtette a testület, a 
lehetőségek  megvannak,  még  pénzt  is  kapnak,  nem  tudom  mi  ott  a  probléma.  A 
hozzáállás  hiányzik.  Csak  reprezentatív  módon  működik  a  tűzoltó  egyesület.  Nincs 
szikra benne, nincs élet. 
György Zsolt: A fiatalok nem fejtenek ki értelmes tevékenységet, de ez a parancsnok 
hiánya is. Lehet, hogy tisztújítás lenne szükséges. Ez a probléma nem új keletű. Amíg ez 
a  vezetőség  van ebben a  formában addig ott  nem lesz  élet.  Nagyon sok tűzoltónak 
elmondtam, hogy hívjanak tisztújító közgyűlést,  azt  nem csak a parancsnok hívhatja 
össze.
Egyed  József:  Ez  szervezés  kérdése.  Valamit  tenni  kell.  Tisztújító  gyűlést  kellene 
szervezni.  Újfaluban is  ez  volt  a  tűoltósággal  sokáig.  Tekerőpatakon is  radikálisabb 
fellépés kellene.
Gál  Katalin:  Nagy  szeretettel  várunk  holnap  mindenkit  a  kilyénfalvi  falunapos 
rendezvényre.  Lesz  néptánc  előadás,  fényképkiállítás,  könyvbemutató,  koncert, 
szentmise, stb.
Egyed József:  Annak,  hogy egy testületi  ülésnek negatív kicsengése van,  vagy vita 
kerekedik,  az  nem  szabad  gondot  okozzon,  a  testületi  ülésnek  az  a  feladata,  hogy 
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átrágjon bizonyos problémákat.  A lényeg,  hogy maradjunk nyíltak egymáshoz és ha 
tudunk  valamit  tenni  a  közösség  érdekében,  azt  tegyük  meg.  Mindegy,  hogy  a 
polgármesteren vagy tanácsoson keresztül ezt tegyük meg. És továbbra is ez vezérelje a 
testületet. 
Mihálydeák  Ervin ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  még  van-e?  Nincs. 
Akkor az ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Mihálydeák Ervin       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
Elekes-Köllő Angéla
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