
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 3451/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015.  október 28.-án 19 órai  kezdettel  tartott  munkaterv 
szerinti tanácsülés alkalmával került felvételre.

Az üléselnök hiányában, a polgármester úr megállapította, hogy a Helyi Tanács 
összehívása  a helyi  közigazgatásról  szóló 2001/215-ös  számú újraközölt  törvény 39. 
cikkelyének  előírásai  szerint,  a  2015/711-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-Józsa Márton
5. Elekes József
6. Gál Katalin
7. Horváth Dumitrina
8. Kovács Levente
9. Marthy Barna
10. Tótpál László

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol  maradtak  Mihálydeák  Ervin,  György  Zsolt  és  Molnár  Vince  tanácsos  urak, 
valamint Egyed Márta és Elekes-Köllő Márta tanácsos asszonyok. 

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

Az üléselnök, Molnár Vince tanácsos úr hiányában a polgármester úr megnyitja 
Gyergyóújfalu  Község  Tanácsának  azonnali  ülését  és  megkéri  a  testületet,  hogy 
válasszanak üléselnököt az ülésre.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
Egyed József: Kérem a testületet, hogy javasoljanak egy elnököt az ülésre.
Gál Katalin: Javaslom Horváth Dumitrina tanácsos asszonyt. 
Egyed  József: Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy Horváth Dumitrina tanácsos asszony 
legyen  a  jelen  ülés  elnöke?  A  Helyi  Tanács  10  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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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. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Suseni 

pentru perioada 2015-2020
2. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea execuţiei  Bugetului  general  al  Comunei 

Suseni pe Trimestrul III anului 2015 
3. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  persoanei  responsabile  pentru 

completarea  Registrului  de  evidenţă  a  datoriei  publice  locale  şi  Registrul  de 
evidenţă a garanţiilor locale ale Comunei Suseni

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai 
investiţiei: „Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din comuna Suseni satul 
Suseni jud. Harghita”

5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Modernizarea şi dotarea 
Căminului Cultural din comuna Suseni satul Suseni jud. Harghita”

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai 
investiţiei:  Modernizarea  parțială  a  rețelei  de  drumuri  de  interes  local  din 
Comuna Suseni, judeţul Harghita

7. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: Modernizarea parțială a 
rețelei de drumuri de interes local din Comuna Suseni, judeţul Harghita

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai 
investiţiei:  „Extindere  reţea  de  canalizare  menajeră  pentru  comuna  Suseni, 
judeţul Harghita Etapa II”

9. Proiect  de  hotărâre  privind  implementarea  proiectului:  „Extindere  reţea  de 
canalizare menajeră pentru comuna Suseni, judeţul Harghita Etapa II”

10. Aprobarea procesului verbal al şedinţelor anterioare din data de 30 septembrie 
2015, 1 şi 7 octombrie 2015

11. Probleme curente
Elekes-Józsa  Márton:  Lenne  egy  hozzászólásom a  napirendet  illetően.  Javasolnám 
halasztásra az első napirendi pontot, mivel egy nagyon fontos dologról kellene dönteni 
és ezt komolyan át kellene beszélni.
Egyed József: A stratégia elfogadása a pályázatokhoz lenne nagyon szükséges, mivel a 
stratégia egy bizonyos része kell a pályázathoz. Ahhoz, hogy egy fejlesztésre pályázni 
lehessen, a stratégia kell kérje ezt a bizonyos fejlesztést. Máskép nem lehet rá pályázni 
Ezért arra kérem a testületet, hogy most ideiglenesen fogadjuk el a stratégiát, ebben a 
formában és ígérem, hogy utólag majd átbeszéljük.
Gál  Katalin:  Én  is  átnéztem  a  dokumentumot  és  az  a  véleményem,  hogy  ez  egy 
kezdetleges forma, ami tele van bakikkal és még sokat kell rajta finomítani. 
      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. 
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Napirendi pontok tárgyalása
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Comunei 

Suseni pentru perioada 2015-2020
Egyed József polgármester:  Jogos a felvetés, de most arra kérem a testületet, hogy 
fogadja el a stratégiát, hogy tudjunk haladni a pályázatokkal és a következő üléseken 
átbeszéljük majd.
Tótpál László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Elekes-Józsa Márton: Ez nem egy hivatalos formája a stratégiának, a nyelvezet sem 
megfelelő, szakmailag nem jól van megfogalmazva.
Egyed József: Ez nem végleges forma. El fogom hívni a szakembert és elmagyarázzuk 
neki, hogy ez így nem megfelelő.
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  9  igen 
szavazattal, 1 tartózkodással (Elekes-Józsa Márton) és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  Bugetului  general  al 
Comunei Suseni pe Trimestrul III anului 2015 

Bányász  Etelka bemutatta  a  testületnek  a  költségvetés  elszámolást  a  harmadik 
negyedévre és elmondta, hogy a jóváhagyott keret nem lett  átlépve, az adófizetésnél 
vannak kisebb hiányosságok, a falunapos pályázat most futott be, a fát kevésbé sikerült 
értékesíteni és még lesz egy licit.
Egyed József: Az elszámolás is kötelező a pályázat letevésére. 
Tótpál László: 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.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  persoanei  responsabile  pentru 
completarea  Registrului  de  evidenţă  a  datoriei  publice  locale  şi  Registrul  de 
evidenţă a garanţiilor locale ale Comunei Suseni
Kovács  Ileana  Éva:  Szintén  a  pályázat  letevéséhez  szükséges,  ki  kell  nevezni  egy 
személyt, aki vezesse ezeket a regisztereket. A könyvelő asszony van javasolva.
Tótpál László: 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.  Aprobarea  procesului  verbal  al  şedinţelor  anterioare  din  data  de  30  
septembrie 2015, 1 şi 7 octombrie 2015

Horváth  Dumitrina ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyveket 
elfogadjuk? A Helyi  Tanács 10 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyveket.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei: „Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din comuna Suseni 
satul Suseni jud. Harghita”

Egyed József polgármester úr bemutatja a testületnek a költségvetést fejezetenként. A 
tekepálya is fel lesz újítva. Az önrész 9.000 euró lesz.
Gál Katalin: A függönyrendszer is benne van?
Egyed József: Teljes felújítás lesz, de azt nem tudom pontosan, hogy a függöny bele 
van-e foglalva.
Kovács Ileana Éva: Az nincs benne, csak a függönyemelő rendszert tartalmazza.
Gál Katalin: Nem lehetne az öltözőket elválasztani, hogy legyen külön női meg férfi 
öltöző?
Egyed József: Szerintem ez megoldható. 
Elekes-Józsa Márton: Az építkezési munkálatok mit tartalmaznak?
Egyed  József:  Födélcsere,  szarvazat  csere,  teljes  szigetelés,  felül  200  személyes 
konferencia terem kialakítása, stb.
Elekes-Józsa Márton: És a technológiai felszerelés?
Egyed József: Központi fűtés kellékei, kazán, puffer, pompák, tartály, generátor, stb.
Tótpál László: 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.

6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Modernizarea şi 
dotarea Căminului Cultural din comuna Suseni satul Suseni jud. Harghita”

Egyed József: Felhatalmazásra van szükségünk a testület részéről, hogy leadhassuk a 
pályázatot.
Tótpál László: 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.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei:  Modernizarea parțială a rețelei de drumuri de interes local din 
Comuna Suseni, judeţul Harghita

Egyed  József:  Bemutatja  a  testületnek  a  pályázat  költségvetését  fejezetenként. 
Felsorolja az utakat, amiket a pályázat érint: Tekerőpatakon: Felszeg-Pérás, Kicsiszer, 
Petőfi, Kilyénfalván: Belső, Közép, Alsó és Temető, Újfaluban: a 165-ös községi út (itt 
a hidak vannak betéve), Szászok, Központ (az iskola előtti út újraaszfaltozása, amit azért 
tettünk be, mert intézmények vannak rajta és több pontot ér a pályázatba), Alszeg és 
Fenyés. Ez összesen 8.622 méter hosszúságú útjavítást eredményez. 60 pontos lesz a 
pályázat és 2.700 euró az önrész.
Marthy Barna: A kanalizálás kijön Borkáéknál?
Egyed József: Nem, mert nem indokolt.
Deák Endre: Elbírálási határidő van-e?
Egyed József: Nincs. Még az idén nem is lesz, csak jövő év március után.
Tótpál László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
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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. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: Modernizarea 
parțială  a  rețelei  de  drumuri  de  interes  local  din  Comuna  Suseni, 
judeţul Harghita

Egyed József: Felhatalmazásra van szükségünk a testület részéről, hogy feltölthessük a 
pályázatot az AFIR oldalára.
Tótpál László: 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei: „Extindere reţea de canalizare menajeră pentru comuna Suseni, 
judeţul Harghita Etapa II”

Egyed  József:  Nem  volt  megvalósíthatósági  tanulmány  erre  a  részre.  2.400  lakost 
kellene kiszolgáljon, de ezt nem ütjük teljesen. 67 pontot érünk el. A gubanc viszont ott  
van,  hogy  kérnek  működési  engedélyt  a  meglévő  rendszerre,  egy  környezetvédelmi 
engedélyről  van  szó.  Alfalunak  viszont  nincs  felújítva  az  engedélye.  De  én  majd 
megcsinálom és valahogy megoldjuk. Arra gondoltam, hogy feltöltjük a pályázatot és 
mikor meglesz az engedély, akkor visszavonjuk és újra feltöltjük. Kérem a testületet, 
hogy hagyja jóvá, hogy ne szalasszuk el ezt a lehetőséget.
Tótpál László: 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. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Extindere reţea 
de canalizare menajeră pentru comuna Suseni, judeţul Harghita Etapa II”

Egyed József: Kérem a jóváhagyást a testület részéről, hogy leadhassuk a pályázatot.
Tótpál László: 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.

11. Különfélék:
Egyed József: Bogács község meghívott a szerződés hivatalos aláírására. Holnap vissza 
kell  jelezni  és  megkérem  a  résztvevőket,  hogy  a  szerződés  aláírására  hozzanak 
székelyruhát. 
Deák Endre: A csatornázásnak mikor lesz az átvétele?
Kovács Ileana Éva: A minisztériumnak nincs pénze és amíg nem fizetnek, nem halad a 
munka. Csak jövőre.
Deák Endre: És addig nem csatlakozhat rá senki?
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Kovács Ileana Éva: Nem.
Bálint István: A Lobán utcával szembe szükség lenne töltésre.
Egyed József: Megoldjuk.
Bálint Attila: Kilyénfalván is lenne igény töltésre a Völgy utcába.
Egyed József: Feljegyezzük.

Horváth  Dumitrina: Mivel  a  napirendi  pontokat  megtárgyaltuk,  az  ülést  ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Horváth Dumitrina       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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