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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2011. február 28-án, 18 órai kezdettel tartott rendes Helyi Tanácsülés

alkalmával került felvételre.
Megállapítom, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi közigazgatásról szóló 2001/215-

ös számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 39. cikkelyének előírásai szerint, és a 2011/176-
os számú Polgármesteri Rendelkezés értelmében került összehívásra.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

1. Egyed Márta
2. Elekes József
3. Elekes Köllő Tibor
4. Elekes Róbert
5. Gál Ştefan
6. Király László
7. Mihálydeák Ervin
8. Molnár Ioan
9. Nagy Árpád
10. Sólyom László
11. Salamon Árpád
12. Kolumbán Imre

Hiányoznak:  Deák  Endre  tanácsos  úr,  és  Gál  Katalin  valamint  Horváth  Dumitrina
tanácsos asszonyok. 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község jegyzője
és Sólyom István, a polgármester tanácsadója.

Az üléselnök,  Mihálydeák  Ervin  miután  megállapította,  hogy a  tanácsülést  a  törvényi
előírásoknak  megfelelően  hívták  össze,  üdvözli  a  jelenlévőket  és  megnyitja  Gyergyóújfalu
Község rendes havi tanácsülését. 

A  Helyi  Tanács  összehívását  a  község  polgármestere  kezdeményezte  a  következő
napirendi pontokkal:

1. Határozattervezet  az  56/2010-es  Tanácshatározatnak  a  visszavonásáról,  Újfalu  Község
hivatalos ünnepeinek megállapítását illetően.

2. Határozattervezet a háztartási hulladékok gyűjtési, előgyűjtési és szállítási díjszabásának
aktualizálásáról a gyergyóújfalvi fizikai és jogi személyek részére.

3. Határozattervezet  a  földgáz  hálózat  létesítését  célzó  beruházás  megvalósításának
célszerűsége és szükségessége megállapítására, Újfalu községben, Újfalu faluban.

4. Határozattervezet  a  földgáz  hálózat  létesítését  célzó  beruházás  megvalósításának
célszerűsége és szükségessége megállapítására, Újfalu községben, Tekerőpatak faluban.

5. Határozattervezet  a  földgáz  hálózat  létesítését  célzó  beruházás  megvalósításának
célszerűsége és szükségessége megállapítására, Újfalu községben, Kilyénfalva faluban.



6. Határozattervezet egyes alapeszközök eladásának jóváhagyásáról.
7. Az előző tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása.
8. Folyó ügyek.

Az üléselnök,  Mihálydeák  Ervin  alpolgármester  úr  ismerteti,  és  szavazásra  bocsátja  a
napirendi pontokat a következő kiegészítéssel:  2. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra az
56/2010-es, Gyergyóújfalu Község hivatalos ünnepeinek megállapításáról szóló tanácshatározat
módosítása 

A napirend módosítást és kiegészítést a Helyi Tanács egyöntetűen elfogadta és rátérnek a
napirendi pontok tárgyalására. 

1. Határozattervezet  az  56/2010-es  Tanácshatározatnak  a  visszavonásáról,  Újfalu  Község
hivatalos ünnepeinek megállapítását illetően.

Az ülésvezető elnök szavazat alá bocsátja a Határozattervezetet, amelyet egyöntetűen elutasít
a Helyi Tanács. 

2. Határozattervezet  az  56/2010-es  Tanácshatározatnak  a  módosításáról,  Újfalu  Község
hivatalos ünnepeinek megállapítását illetően.

Elekes-Köllő Tibor: nem módosíthatjuk a határozatot a visszavonás helyett?
Kovács Éva: minden szempontból jobb a visszavonás.
Egyed József: a következőképpen módosulna a határozat: március 15-ét ünneppé nyilvánítanánk,
de nem lesz munkaszüneti nap. 
Elekes Róbert: amit kifogásolt a prefektúra, azt módosítsuk. 
Kolumbán Imre: nincsen jogi alapja a módosításnak. 
Elekes-Köllő  Tibor:  javaslom,  hogy  vegyük  ki  a  határozat  szövegéből  a  munkaszüneti  nap
fogalmát és módosítsuk a határozatot.
Kolumbán Imre: nem rendelkezzünk a megfelelő hatáskörrel az Elekes-Köllő tanácsos úr által
javasolt megoldás kivitelezéséhez. 
Elekes-Köllő Tibor:  mit  tartalmaz a 2010/12-es számú határozat?  Nem értem, miért  akarjuk
visszavonni,  miért  nem  módosíthatjuk,  visszavonás  helyett  módosítsuk  és  kész.  Ne
engedelmeskedünk ilyen szinten.
Egyed József: jobban hangzik, ha nem vonjuk vissza. 
Mihálydeák Ervin: javaslom, hogy az 56/2010-es Határozat módosítása mellett szavazzunk.
Elekes-Köllő Tibor:  A határozat hatályát Tekerőpatak és Kilyénfalva egyházi ünnepeire is ki
kellene terjesszük.
Kolumbán Imre: ezen az alapon Libánt sem hagyhatjuk ki. 
Elekes-Köllő Tibor: a gazdasági vagy a kulturális szakbizottságnak kell negatív véleményezést
adnia?
Mihálydeák Ervin: Ki ért egyet azzal, hogy az Újfalu községet alkotó négy falu egyházi ünnepét
hivatalos ünnepnappá nyilvánítsuk? Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! 
A szavazás eredménye a következő: Sólyom László, Elekes József, Király László, Nagy Árpád
képviselők,  Egyed Márta  képviselőasszony,  és Mihálydeák Ervin alpolgármester  úr az Újfalu
községet  alkotó  négy  falu  egyházi  ünnepét  hivatalos  ünnepnappá  való  nyilvánítása  ellen
szavazott,  Elekes-Köllő  Tibor,  Elekes  Róbert,  Salamon  Árpád,  Molnár  János,  Gáll  István



tanácsos urak az Újfalu községet alkotó négy falu egyházi ünnepét hivatalos ünnepnappá való
nyilvánítása mellett szavazott, míg Kolumbán Imre tanácsos úr függetlenként tartózkodott.. 

3. Határozattervezet a háztartási hulladékok gyűjtési, előgyűjtési és szállítási díjszabásának
aktualizálásáról a gyergyóújfalvi fizikai és jogi személyek részére.

Egyed  József:  javaslom,  hogy  a  legutóbbi  tanácsülésen  megbeszéltek  szerint  fogadjuk  el  a
határozatot, azzal a kiegészítéssel, hogy visszavesszük a lakosságszámot. 
Elekes-Köllő Tibor: semmiképp se emelhetjük a lakosságszámot.
Elekes Róbert: kevesebb összeget fog kapni. 
Egyed József: 1100 lej lesz a különbség. 
Elekes-Köllő Tibor: mennyivel emelkedne a szállítási díj?
Egyed József: 3.34-3.37 lejig, ÁFÁ-val együtt.

Kovács Éva jegyző ismerteti a határozattervezetet, mely szerint a hulladékszállítási díjat fizető
lakosok száma 4400-ról 4000-re csökken.

Egyed József:  a határozat  elfogadása esetén az AVE-HURON képviselői  ide fognak jönni a
tanácsülésre és úgyis átviszik az akaratukat. 
Elekes-Köllő Tibor:  nem szabad elfogadni a határozattervezetet. Előzzük meg őket, kössön az
AVE-HURON egyéni szerződéseket az ügyfelekkel és ellenőrizze egyénenként, hogy betartják-e
a szerződés feltételeit. 
Gáll István: sok nehézségbe fog kerülni a cégnek, hogy szerződést tudjon kötni minden egyes
háztartással.
Egyed József: a kérdés az, hogy mivel tudjam megindokolni a díjemelést?
Elekes-Köllő Tibor: az elvégzett munkát követném nyomon.
Molnár János: csak a kalkulációs papírokkal lehet számolni. 
Elekes-Köllő Tibor: a lakosság figyelmét pedig fel kell hívni arra, hogy a szemetet ne hordókba,
hanem kukákba vagy nejlonzsákokba tegyék ki a kapuk elé.
Sólyom László: a tavaly sem beszéltünk erről. 
Mihálydeák Ervin: kérdésem, hogy a 3,08 lejről 3,34 lejre való díjemelést elfogadjuk-e?
Nagy Árpád: azt is tegyük hozzá, hogy nyáron több szemét van, mint télen. 
Egyed József: az AVE-HURON érve, hogy 5 főnél nagyobb létszámú családok esetén csak 50
százalékát kell fizetni a díjnak. 
Elekes Róbert: a négyezres lakosságszámot nem fogadjuk el, emeljük 4200-ra.
Egyed József: Csökkentés esetén 4000-re vegyük vissza a lakosságszámot. 4000 fő, 3.32 lejjel
számolva háztartásonként. 

Az ülésvezető elnök szavazat alá bocsátja a Határozattervezetet, amelyet Elekes-Köllő Tibor
és Elekes Róbert képviselők tartózkodása mellett, nem szavazat nélkül elfogad a Helyi Tanács.  

4. Határozattervezet  a  földgáz  hálózat  létesítését  célzó  beruházás  megvalósításának
célszerűsége és szükségessége megállapítására, Újfalu községben, Újfalu faluban.

5. Határozattervezet  a  földgáz  hálózat  létesítését  célzó  beruházás  megvalósításának
célszerűsége és szükségessége megállapítására, Újfalu községben, Tekerőpatak faluban.

6. Határozattervezet  a  földgáz  hálózat  létesítését  célzó  beruházás  megvalósításának
célszerűsége és szükségessége megállapítására, Újfalu községben, Kilyénfalva faluban.



Egyed József: írjuk le kérdéseinket és küldjük el a gázszolgáltatónak.
Sólyom  László: ha  elutasítjuk  a  határozattervezetet,  akkor  nincs  szükség  a  kérdések
megfogalmazására. 
Egyed József: van valakinek bármilyen ellenvetése?
Elekes-Köllő Tibor:  abban az esetben, ha erről ma döntenünk kell, akkor teljesen fölösleges a
kérdések felvetése.
Egyed József: a HARGAZ szerint 188 ezer euróba kerül a befektetés, 131 év múlva térülne meg.
Nagyszámú ipari beruházás esetén a befektetés értéke jelentősen csökkenne. 

Az  ülésvezető  elnök  szavazat  alá  bocsátja  a  Határozattervezeteket,  amelyeket
egyöntetűen, 12 igen szvazattal, tartózkodás és ellenszvazat nélkül fogadott el a Helyi Tanács. 

7. Határozattervezet egyes alapeszközök eladásának jóváhagyásáról.

Mihálydeák Ervin:  a  traktorokról  van  szó,  ha  árában vevő lenne,  akkor  a  kivett  motorokat
visszateszik.  Hány lejt kérjünk a 650-es traktorokra? 9400-9500 lej  traktoronként,  az egyiken
teljesen új gumi van.
Elekes Róbert: 90-10000 lej az indulási ár.
Kovács Éva: ne felejtsük el, hogy a költségvetési hézag 45000 lej.
Mihálydeák Ervin: a két traktorért akkor kérjünk 19000 lejt. A két utánfutó legyen 7000 lej, a
két  eke  3000 lej,  a  vetőgép 3500 lej,  a  műtrágyázó  500 lej,  a  talaporhanyító  3500 lej  és  a
permetező 2500 lej. Mindezeket 5 százalékos licitléptékkel számolva.

Az ülésvezető elnök szavazat alá bocsátja a Határozattervezetet, amelyet egyöntetűen, 12 igen
szvazattal, tartózkodás és ellenszvazat nélkül fogadott el a Helyi Tanács.

8. Az előző tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása.

Nagy Árpád: az elmúlt tanácsülés jegyzőkönyvébe hibásan került bele a hozzászólásom. Én azt
mondtam, hogy a kirándulási pénzt az iskolásoknak eddig a szülők fizették. Szeretném, hogy az
elkövetkezendőkben  a  kirándulásra  szánt  pénzt  valóban  a  kirándulásokra  költené  az  iskola.
Kérem, javítsák ki.
Sólyom László: én is több alkalommal szóltam hozzá, mint ahány hozzászólást a jegyzőkönyv
tartalmaz. 
Elekes-Köllő Tibor: néhány hozzászólásom nekem is kimaradt.

A  Helyi  Tanács  a  jegyzőkönyvet  a  kért  módosítások  utólagos  kiegészítése
megjegyzésével egyöntetűen elfogadta. 

Az  ülésvezető  elnök  megállapítja,  hogy  a  napirendi  pontok  tárgyalásra  kerültek  és
berekeszti a tanácsülést. 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK      JEGYZŐ  
 Mihálydeák Ervin Kovács Ileana Éva


