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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: _______/2016

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2016.  január  11.-én  19  órai  kezdettel  tartott,  rendkívüli 
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  2016/3-as  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

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

A tanácsülésről igazoltan hiányoznak Kovács Levente, Bálint István, Deák Endre 
és György Zsolt tanácsos urak. 

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,  Tótpál  László  tanácsos  úr,  miután  megállapította,  hogy  a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1. Határozattervezet a helyi költségvetés fejlesztési valamint működési szaka-
sza 2015. december 31-i hiányának az előző évek költségvetési többletéből 
való végleges lefödésének jóváhagyására

Az  ülésvezető szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  aki  elfogadja, 
kézfelemeléssel  jelezze.  A  napirendi  pontokat  a  Képviselő  Testület  11  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 
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Napirendi pontok tárgyalása

1.  Határozattervezet  a  helyi  költségvetés  fejlesztési  valamint  működési  szakasza 
2015. december 31-i hiányának az előző évek költségvetési többletéből való végleges 
lefödésének jóváhagyására

Kovács Ileana Éva: Mivel a 2014-es évet töblettel zárta az önkormányzat, ezért a 7-es 
határozattal  a  tanács  jóvá  hagyta  a  felhasználását,  a  kotrógép  megvásárlására, 
csatornázási munkálatok folytatására, valamint az iskolának a működési költségeinek a 
fedezésére.  Ezeknek  a  felhasználásával  keletkezett  a  2015-ös  évnek  a  végén  a 
költségvetésben a megfelelő hiány, amelyeknek a lefödésére szükséges a határozat.
Egyed  József:  A  Pénzügy  kötelezett,  hogy  meghozzuk  ezt  a  határozatot.  Töblettel 
zártuk ezt az évet is, pontos összeget nem tudok, most mondani, majd a költségvetésnél 
a könyvelő asszony be fogja pontosan mutatni. 
Elekes-Józsa Márton: Ezeket az összegeket már egyszer jóváhagytuk.
Kovács Ileana Éva: Igen, mégis kérik ezt a határozatot a pénzügyön mert az év végi 
zárási szabályzat tartalmazza.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.
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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

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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