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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  június  25.-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  2015/412-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. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Marthy Barna 
12. Molnár Vince

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak Mihálydeák Ervin, Tótpál László és György Zsolt tanácsos urak. 

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

Az  üléselnök,  Kovács  Levente  tanácsos  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 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 költ-
ségvetésből való biztosításának 

2) Határozattervezet a 2015-ös évi Helyi költségvetés végrehajtásának jóváhagyásá-
ra az első negyedévre 
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3) Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű beruházás keretében a csíkszeredai székhelyű KONZOL KFT-vel 
megkötött építésfelügyelői szolgáltatási szerződés jóváhagyására 

4) Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
5) 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

6) Az előző, 2015 június 1-i tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása
7) Különfélék

A  polgármester  úr  kéri  a  napirendi  pontok  kiegészítését  két  napirendi  ponttal: 
Határozattervezet egy legfeljebb 395.756 lej értékű hitel felvételének a jóváhagyására, a 
2/2015-ös  Sürgösségi  Kormányrendelet  előírásainak  megfelelően,  valamint 
Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Köztisztasági  Szolgálata  működtetésének 
kiszerződéséről szóló szerződésnek a jóváhagyására. 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 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 költ-
ségvetésből való biztosításának 

Egyed József: A PNDL programba 100.000 lejt hagytak jóvá a régi iskola felújítására. 
Újra  el  kell  készíteni  egy  megvalósíthatósági  tanulmányt,  hogy  le  tudjuk  adni  a 
pályázatot. Ezt saját önerőből kell fizetni, mivel az el nem számolható összegek közzé 
van sorolva a pályázatba. 
Kovács Ileana Éva: Több ilyen dolog van felsorolva az el nem számolható összegek 
közé,  mint  például  a  terepen végzett  mérések,  a  megvalósíthatósági  tanulmányok,  a 
szaktanácsadás, stb. Ezeket az összegeket nem az idén kell minden kifizetni, csak ahogy 
haladnak majd a munkálatokkal.
Elekes-Józsa Márton: Melles úr milyen fázist végeztetett el?
Egyed József: Kivitelezési terveket készítetett el, amelyeken mint beruházó az iskola 
szerepel. 2010-ben megvalósíthatósági tanulmány volt csináltatva minden épületre, de 
az  a  pályázat  nem  nyert,  most  aktualizálni  kell  a  meglevő  megvalósíthatósági 
tanulmányt erre az egy épületre, a régi iskolára, valamint a kivitelezési terveknél is az 
önkormányzat lesz a beruházó. 
Elekes-Józsa  Márton:  A  technikai  terv  az  egy,  függetlenül,  hogy  ki  rendelte.  Egy 
műszaki terv legalább 10-20 esztendeig jó kell legyen. 
Egyed  József:  Most  aktualizálni  kell,  a  technikai  terv  után,  mivel  a  kivitelező  az 
önkormányzat. E nélkül nem lesz finanszírozási lehetőségünk. 
Molnár Vince: Ha ugyanaz a cég csinálja, akkor üsse ki az árából azt az összeget, amit 
az iskola már fizetett érte. 
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Egyed József:  Még nem volt  szó  az  áráról,  mert  mondtam nekik,  hogy most  nincs 
pénzünk. Ez amúgy egy elég időigényes munka, nagyon kell siessünk, hogy decemberig 
meglegyünk vele és szerződést tudjunk kötni.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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. Határozattervezet a 2015-ös évi Helyi költségvetés végrehajtásának jóváha-
gyására az első negyedévre 

Egyed József: A költségvetés be volt tartva, minden a saját helyén volt elköltve. Ha 
valami nem tiszta, kérdéseket lehet feltenni a könyvelőnőnek.
Molnár Vince: Az előjelek fordítva vannak a jövedelmi résznél, az 1-es mellékletbe. A 
támogatásoknál miért nem inkasszáltunk?
Bányász Etelka: Most kaptunk előleget és ez már a második félévbe jön be.
Molnár Vince: Volt szó róla, hogy lesz próbamérleg is. Aprólékosan nincs meg, csak 
egy összegbe.
Bányász Etelka: Adok próbamérleget is, itt van.
Gál Katalin: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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.

3. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása 
Gyergyóújfaluban” megnevezésű beruházás keretében a csíkszeredai székhe-
lyű KONZOL KFT-vel megkötött építésfelügyelői szolgáltatási szerződés jó-
váhagyására 

Egyed József:  A munkának a felügyeletét szeretnénk kiszerződni.  Ezzel a céggel jó 
tapasztalataink vannak.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Egyed József: Megtörtént a közbeszerzés, a Garden Proiect megnyerte a kivitelezést. 
Még  nem  kezdték  el  a  munkálatot  a  pénzhiány  miatt.  Megpróbáljuk  megoldani  a 
helyzetet, reméljük, hogy hosszabbítnak a határidőn.
Elekes-Józsa  Márton:  A  munkálat  felügyeletére  nem  kellene  több  ajánlatot  kérni? 
Hogy ne mind csak egy céggel dolgoztassunk?
Egyed József:  Mi szakmailag nem vagyunk kompetensek erre.  Már 6-7 céggel volt 
szerződésünk, ezzel jó tapasztalatunk volt, jó munkát végez. Minden bizalmam az övé.
Kovács Levente 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.

4. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
Kovács Ileana Éva: Mihálydeák Ervin következik. Ő nincs most jelen, de jelezte, hogy 
vállalja. 
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Kovács Levente 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.

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

Kovács Ileana Éva: A Megyei Tanács kéri, hogy határozat alapján az iskola udvara 
legyen lefoglalva az építkezés alatt. Meg lesz jelölve, hogy a gyerekek hol járhatnak.
Elekes-Józsa Márton: Miért nem lehet a lefoglalás nagyságát megszabni, hogy ne az 
egész udvar legyen?
Kovács  Ileana  Éva:  Nincs  a  tervbe  meghatározva.  Mi  nem tudjuk  pontosan,  hogy 
mennyi területre van szükségük, de e nélkül nem lehet kiállítani az építkezési engedélyt. 
Elekes-Józsa Márton: És ha a tervező azt mondja, hogy kell az egész udvar, mi lesz a 
gyerekekkel?
Egyed József: A cég csak annyit fog elfoglalni, amennyire szüksége lesz.
Marthy Barna: Mikor lesz? Vakáció ideje alatt?
Egyed József: Szerintem, mindenkpép szeptember után. Iskola közben. Majd a kiírásba 
kérünk biztonsági eljárásokat.
Elekes-Köllő Márta: A munkavédelmi biztonságot a cég köteles biztosítani.
Elekes-Józsa Márton: A kérdés az, hogy az udvar összterületét jóváhagyjuk-e?
Molnár Vince: Kellene egy mérést végeztetni.
Egyed József: Elvégeztetünk egy mérést, hogy mennyi területre lehet szüksége a cégnek 
a munkálat elvégzésére és a következő gyűlésre elhozzuk. Halasztásra javasoljuk addig 
a tervezetet. 
Gál Katalin: Adjunk meg egy értéket és majd utólag lehet módosítani a technikai terv 
szerint. 
Kovács Levente ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  elhalasszuk  a 
határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elhalasztotta a határozattervezetet.

6.  Határozattervezet  egy  legfeljebb  395.756  lej  értékű  hitel  felvételének  a 
jóváhagyására,  a  2/2015-ös  Sürgösségi  Kormányrendelet  előírásainak  megfelelően 
Egyed  József:  A  csatornázásra  novemberbe  kellene  letenni  az  önrészt  és  nincs  rá 
pénzünk. Ha nem tudjuk kifizetni, akkor a szerződés szerint nem leszünk jogosak az 
utolsó elszámolásra. Emiatt szeretnénk hitelt felvenni. A kamat nem nagy. Nem látok 
más kiutat. 

A régi rendszer felújítására is, ha kérni fogják az önrészt, akkor remélem, hogy 
hosszabbítani fognak a szerződésen, vagy külön projektként kezelik.

Kincstári hitelről lenne szó, nem banki hitelről. 
Gál Katalin: Mennyi lenne a kamat?
Kovács Ileana Éva: A bankokhoz képest alacsonyabb.
Bányász Etelka: A közintézményeknek van csak ilyen fajta hitelre lehetőségük a kicsi 
költségvetések miatt.
Deák Endre: Muszáj 10 évre?
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Egyed József:  Ha nem lesz  pénzünk mit  csinálunk?  Ha pénzünk lesz  megadhassuk 
hamarabb is.
Elekes-Józsa Márton: Kaphat-e egy tanács kölcsönt?
Kovács  Ileana  Éva:  Igen,  ez  a  Sürgösségi  Kormányrendelet  pontosan  az  alacsony 
költségvetési leosztásokkal van indokolva. 
Elekes-Józsa Márton: Ha 10 évre kell törleszteni, akkor nem lesz nagy az összeg.
Egyed József: Nem, és ez azért lenne fontos, hogy tudjunk még fejleszteni is mellette. 
Azért kell ezt meglépni, hogy a csatornázásos projekt ne legyen veszélyeztetve. Nincs 
más megoldás. Majd a törlesztési feltételeket is újra át kell majd tárgyaljuk és el kell 
majd külön fogadni.
Gál  Katalin:  A  Gazdasági  szakbizottság  két  tartózkodással  elfogadta  a 
határozattervezetet.
Kovács Levente 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 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással 
(Deák Endre, Bálint István, Elekes-Köllő Márta, Elekes-Józsa Márton és Molnár Vince) 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Ileana Éva: Ebben az esetben minősített többségre lett volna szükség, ami 8 
igen  szavazatot  jelent,  tehát  a  7  igen  szavazat  nem  elégséges  a  Határozattervezet 
elfogadásához. 

7. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Köztisztasági  Szolgálata 
működtetésének kiszerződéséről szóló szerződésnek a jóváhagyására 

Egyed József: Megtörtént a közbeszerzés, 3 cég jelentkezett. Kettőnek nem felelt meg a 
leadott dokumentációja, maradt az AVE Huron. Az ajánlata 3,40 lej plusz az ÁFA. A 
múltkorihoz képest egy picivel kisebb az ár, egy pár banival.
Deák Endre: Hány évre van?
Egyed József: Azt hiszem öt.
Deák Endre: Ha beindul a szeméttároló, akkor mennyi lesz?
Egyed József: 6,50 lej. A nagy pénz a tárolásra megy.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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.

8) Az előző, 2015 június 1-i tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása
Kovács Levente 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 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

1. Különfélék
Molnár Vince: Mezei utakra, hova, melyik részre szeretnének pályázni?
Egyed József:  Kötelező, hogy 2.000 hektárt  kiszolgáljon az út.  Erdei utak például a 
Gáborút hosszan a csomafalvi részig, a Surlós Kilyénfalván, Bogárosi út végig. Mezei 
utak pedig, a Folyamon fel a Vizoliig, a raktár mellett, a Dorma és a Fenyés egész a 
remorkaútig. Ezek vannak javasolva eddig. Topós tanulmányt kell készítsünk róluk.
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Molnár Vince: Délhegy fele nem lehet azt az utat?
Egyed József: Nem, mert mezőgazdasági minősítésű út.
Kovács Ileana Éva: Erdei útként kell szerepeljen.
Molnár Vince: Van új utakra is kiírás.
Egyed József: Indokolt kell legyen az útépítés. Most még nem aktuális a kiírás.
Elekes-Józsa Márton: A szennyvíz mit keres a csatornában?
Egyed József: Én nem hagytam még jóvá bekötést, A régi rendszerbe vannak illegális 
bekötések.
Elekes-Köllő Márta: Áprilisben a Barázdába a Maroshíd alatti vízről volt írva. Nem 
tudjuk, hogy milyen cég végezte a méréseket. Az emberek kellene, hogy tudják, hogy 
iható-e a víz vagy nem és azt is, hogy melyik cég végezte a méréseket.
Egyed József:  A közegészségügy végezte a méréseket.  Három féle coli  baktériumot 
találtak benne, ami a gyerekek számára a legveszélyesebb.
Elekes-Köllő Márta: A nitrátoknak a szintje is nagyobb a megengedettnél.
Egyed József: Igen, a víz nem javallott ivásra. Állati ürülék van benne. És a PH értéke 
is nagyon alacsony. 
Elekes-Köllő Márta: Ki kellene tenni egy táblát, hogy nem iható a víz. 
Marthy Barna: Hortyékkal mik a fejlemények?
Egyed József: Még nincs meg a hagyaték. A tekerői Közbirtokosság dolga. Ők nem 
siettetik a dolgot.
Deák  Endre:  Az  aszfaltozással  és  az  országos  ingyenes  telekkönyvezéssel 
kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed József: Nem történt előrelépés az aszfaltozással. Még jövőben is aszfaltozni fog 
a cég, mert két évre szól a szerződés.

A telekkönyvezéssel kapcsolatosan: csak akkor lehet telekkönyvezni, ha már egy 
egész dűlő le van zárva. Már rég nem tudunk dolgozni a telekkönyvezéssel a hivatalba a 
támogatások miatt.  A földosztó bizottsággal kidolgoztunk egy tervet,  hogy miszerint 
fogunk  dolgozni.  Rengeteg  tulajdonjogi  levelet  kell  módosítani.  De  még  az  sincs 
eldöntve, hogy lehet-e részleges birtoklevelet kiadni.
Deák Endre: Céget nem lehet segítségül hívni erre a munkára?
Egyed József:  Nincs miből megfizetni. Az állam nem ad pénzt a tisztázásra és az a 
rengeteg munka, nem a telekkönyvezés.
Bálint  Attila:  A  tűzoltóknak  van  egy  kérése,  hogy  a  tűzoltógarázs  bejáratához  ne 
parkoljanak.
Egyed József: rendben, megoldjuk.
Kovács Levente: Lehet-e több vizet engedni a malomárokba? Akár kalákát is lehetne 
szervezni, ha szükséges.
Egyed József: Megoldjuk.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Kovács Levente       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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