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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 3669/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. november 24.-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  2015/742-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. Elekes József
5. Elekes-Józsa Márton
6. Elekes-Köllő Márta 
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
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 Horváth Dumitrina és Egyed Márta tanácsos asszonyok. 

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

A  polgármester  úr  megnyitja  Gyergyóújfalu  Község  Tanácsának  munkaterv 
szerinti  ülését.  Az  üléselnök,  Molnár  Vince  tanácsos  úr  a  gyenge  egészségügyi 
állapotára hivatkozva, arra kéri a testületet, hogy új gyűléselnököt válasszanak helyette. 

Határoattervezet az üléselnök megválasztására 
Egyed József: Kérek javaslatokat.
Kovács Ileana Éva: betűrendi sorrendben Tótpál László tanácsos úr következne. 
Egyed József: Őt javasolom. Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a Helyi Tanácsot,  hogy szavazzon.  Ki van amellett,  hogy Tótpál  László tanácsos úr 

1



legyen a következő három hónapban az üléselnök? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal,  
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

Az  újonnan  megválasztott  üléselnök,  Tótpál  László  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. Határozattervezet a 2015-ös Helyi Költségvetés kiegészítésére
2. Az előző, 2015 október 28-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása 
3. Folyó ügyek

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása
1. Határozattervezet a 2015-ös Helyi Költségvetés kiegészítésére 

Egyed József: Kaptunk egy kis pénzt, nem túl sokat, felsorolom, hogy mi az ami bejött: 
- az iskola kapott 459.000 lejt, fizetésekre, a megnyert peres pénzekre, 
- 201.000 lej a költségvetés
- 150.000 lejt adott a Megyei Tanács célirányosan az utakra, az alszegi útra,
- 10.000 lejt a tekerőpataki kultúrház javítására, 
- 20.000 lejt a kilyénfalvi játszótérnek az elkészítésére.
A költség fele a következő: 
- 25.460 lej fizetés kiegészítésre az önkormányzatnak
- 2.000 lej delegációra
- 80.000 lejt az új projektek költségeire
- 5.000 lejt a tűzoltóknak akkumulátorokra és tömlőkre
- 5.000 lejt a Barázdára
- 8.000 lejt a kultúrotthonba székekre, 100 darabot javasolunk megvásárlásra
- 10.000 lejt a tekerőpataki kultúrotthonra, cserépvásárlásra
-  6.000  lejt  a  sportra,  Kútfőn  az  építésfelügyelő  kifizetésére  és  az  újfalvi 
sportegyesületnek focira és hokira
-  30.000  lejt  a  kilyénfalvi  parkra  a  munkálatok  kifizetésére  és  a  hinták,  lipinkák 
felszerelésére, homokozóra, kerítésre, stb.
- 33.000 lejt a beteggondozóknak,
- 4.000 lejt az indemnizációkra,
- 3.000 lejt a intézményesített gyerekekre és felnőttekre,
- van egy 5.000 lejes mínusz a Caritas és a Napsugár az esőben alapítványok felé, 
- még lesz egy 10.000 lejes mínuszunk év végéig a villamos energiánál, 
- a kanalizálás Alszegben, a deviz kifizetésére még szükség van 3.000 lejre

Az alszegi út meg lesz javítva hidakkal,  átereszekkel,  sáncokkal.  Már kértünk 
árajánlatot és úgy néz ki, hogy belefér a 150.000 lejes összegbe.
Egyed József: Az iskolának 5.000 lejt javasolnánk.
Bányász Etelka: Az iskolánál a beruházások listája módosul, mivel egy kazánt akarnak 
venni.
Elekes-Köllő Tibor: Egy 8 éves kazán meglyukadt és a szakemberek szerint már nem is 
érdemes megjavítani. Meg van érkezve az új kazán, hét végéig fel fogják szerelni. Még 
úgy néz ki, hogy egy ilyen kazánt kellene vásárolni. Az iskola is kapott még anyagi 
szükségletekre 16.000 lejt. Az 5.000 lejből az orvosi vizsgákat fizessük ki és a  belső 
ellenőrzési szabályzatot is elindítsuk. 
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Egyed  József:  A  kultúrházba  100-120  darab  párnázott  műanyag  széket  fogunk 
vásárolni.
Elekes-Köllő Márta: Örvendek, hogy megvalósult.
Egyed  József:  Reméljük,  hogy  megnyerjük  a  pályázatot  és  feleslegesek  lesznek  a 
székek.
Tótpál László: Jók lesznek a tekerői kultúrotthonba.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Tótpál László 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Az előző, 2015 október 28-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Tótpál László 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

3. Folyó ügyek
Egyed József: Megkötöttük a szerződést a fejlesztési Minisztériummal. Ha meglesz a 
kivitelező,  megpróbáljuk  minél  hamarabb  elkezdeni  a  munkálatokat.  A  CNI-hez  is 
leadtunk egy kérést  egy sportcsarnokra az iskola udvarára.  A régi  iskola felújítására 
megtörtént a bejelentkezés a licitre,  5 cég nevezett be. Elektronikusan lesz eldöntve, 
hogy ki nyer. Az idén el kell költeni 100.000 lejt, de ha nem sikerül, akkor reméljük, 
hogy átteszik a jövő évre.

Jövő héten, csütörtökön, összehívunk egy tanácsülést a stratégia megbeszélése 
érdekében.  Ugyanakkor  meghívjuk  a  Megyei  Rendőrség,  a  Helyi  Rendőrség  és  a 
Csendőrség képviselőit, annak érdekében, hogy a falopásokról beszéljünk. 
Kovács Ileana Éva: A díszoklevelek kiosztására javaslatokat várunk az Önkormányzat 
részéről.
Egyed József: A közvilágítással kapcsolatosan beszélni fogok a céggel, mert gondok 
vannak a lámpatestekkel.
Elekes-Józsa Márton: Az Alszegi út milyen formában lesz felújítva?
Egyed József: 1600 méteren lesz kövezés, ahogy az Igényeltek utcájában, hidak lesznek 
kicserélve és sánc lesz ásva.
Gál Katalin: A kilyénfalvi kultúrház meszelése elmaradt pénzhiány miatt,  szeretném 
megelőlegezni, hogy kapjuk pénzt a belső festésre jövőre.
Egyed József: Javasolni fogjuk a testületnek.
Elekes József: A faluközt, a felszegi részen az út elég zötyögős. A Nagy utcától felfelé 
lesz-e lehetőség javításra?
Egyed József: Fogunk kérni a bányától anyagot és megpróbáljuk megjavítani.
Deák Endre: A kanalizálási munkálatokkal sok marosfalvi híd is elromlott.
Egyed József: Meg kell vegyük jövőre a csövet és le kell rakjuk, mert a cég azt nem 
csinálja meg. Meg kell számoljuk hány ilyen híd van.
György Zsolt:  Ez a dolog igazságtalan azzal szembe, aki megjavította a saját hídját 
önerőből. 
Egyed József: Aki nem csinálta meg, azt meg kell csináljuk mi.
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György Zsolt: Ez arra vezet majd, hogy a következő ilyen alkalommal senki sem fog 
semmit saját önerőből megcsinálni.
Egyed  József:  Azt  sem  hagyhassuk,  hogy  így  maradjon.  Hiába  javítunk  utat,  ha 
nincsenek hidak, az nem lesz jó. Amire erőnk van, azt megoldjuk.
Elekes-Köllő Márta: Árvíz védelem szempontjából a hivatal lesz felelősségre vonva.
Marthy Barna: Mikor kezdődnek a bekötések a kanalizálási rendszerbe?
Egyed József: A kifizetések át vannak téve a jövő évre. Tavaszra Marosfalva, Alszeg és 
Újút beköthetik. Felszegbe még kell egy szakaszon javítsanak. Tekerőn a vasútnál nem 
haladtak. Jövő tavasszal egy új cég fogja átfúrni. De nem tudom siettetni a céget, amíg 
nem tudunk neki fizetni.
Molnár Vince: Az aszfaltozással kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed József: A cég az elhordott anyag ellenértékében tavasszal fog még aszfaltozni. 
Vagy folytassuk az aszfaltozást, vagy pedig koptatóréteget teszünk. 500.000 lej értékű 
aszfaltot kell még letegyen.
Bálint István: A Lobán utcával szemben töltés volt ígérve.
Egyed József: Teljesen rehabilitálva lesz az út. Ezért nem volt aktuális. Két héten belül 
megoldódik.
Bálint István: Nem kaptam meg a tanácsülés anyagát.
Kovács Ileana Éva:  A freemail  nem működik megfelelően, kérnénk kell  egy másik 
e-mail címet. 
Tótpál  László: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e?  Nincs.  Akkor  az  ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Tótpál László       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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