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ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 
 
 

Ikt. szám: 371/2012 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Jelen jegyzőkönyv a 2012. február 29-én, 18 órai kezdettel tartott 
munkaterv szerinti Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre. 

Salamon Árpád üléselnök: Megállapítja, hogy a Helyi Tanács 
összehívása a helyi közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt 
törvény 39. cikkelyének előírásai szerint, a 2012/42-es számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Deák Endre 
2. Egyed Márta 
3. Elekes József 
4. Elekes Róbert 
5. Elekes Köllő Tibor 
6. Gál Katalin 
7. Gál Ştefan 
8. Horváth Dumitrina 
9. Király László 
10. Kolumbán Imre 
11. Mihálydeák Ervin 
12. Molnár Ioan  
13. Nagy Árpád 
14. Salamon Árpád 
15. Sólyom László 

A tanácsos asszonyok és urak teljes létszámban megjelentek a testület 
ülésén. 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a 
község jegyzője és Köllő Miklós építészmérnök úr. 

Az üléselnök, Salamon Árpád 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, 
aki elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A napirendi pontokat a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el:  

1. Határozattervezet minimis segély szabályzatának jóváhagyására 
beruházások és munkahelyteremtések ösztönzésére Gyergyóújfalu 
községben 

2. Határozattervezet az „Erdőlő és Kicsi mezőgazdasági utak 
modernizálása” megnevezésű beruházás technikai megoldásának 
módosítására 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község együttműködési szerződésének 
jóváhagyására Hargita Megyével a „Libán falu villamosítása” 
megnevezésű beruházás elvégzésére 

4.  Az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása 
5. Különfélék 
 
A jegyzőkönyvet a 215/2001-es újraközölt és módosított helyi közigazgatási 

törvény 42. cikkelyének értelmében a jegyző az ülés előtt megfelelő időben 
bocsátotta a tanácsosok rendelkezésére. 
 Egyed József polgármester úr, az ülés kezdetén bemutatja Köllő Miklós 
építészmérnök urat, aki a marosfalvi malomnak a felújítási tervét ismerteti a 
tanácsos asszonyoknak és uraknak. 

Gál Katalin tanácsos asszony a napirendi pontok tárgyalása előtt 
elhagyta a termet.  
 
Napirendi pontok tárgyalása  

1. Határozattervezet minimis segély szabályzatának jóváhagyására 
beruházások és munkahelyteremtések ösztönzésére Gyergyóújfalu 
községben 
 
Egyed József polgármester ismerteti a határozattervezetet: a minimis 
segélyezés olyan cégeknek szól, akik beruháznak a közösségbe, annak lehet 
adni adókedvezményt. Úgy javasoltuk a testület elé, hogy 3 évig adjuk a 70%-
os adókedvezményt. Ha egy cég beruház ide, az nekünk a jövőre nézve 
jövedelmet jelent: épül a közösség, munkahelyek teremtődnek. Már 
visszajelzést is kaptunk egy pár tekerőpataki befektetőtől, hogy ez jó dolog.  
Sólyom László: Ez csak az új cégekre vonatkozik, vagy a már létezőkre is? 
Egyed József: A létező cégekre is vonatkozik. 50.000 euro kell legyen a 
minimum amit beruház és generáljon legalább két munkahelyet. A maximális 
adókedvezmény az 10.000 euro, bármilyen nagy összeget fektet is be.  
Elekes Róbert: Mezőgazdasági beruházásra is érvényes?  
Egyed József: Igen. 
Elekes Róbert: Van egy cég tevékenységi lista, hogy milyen cégek nem 
kaphatnak, például az első feldolgozók nem kaphatnak, halászatra sem jár, a 
szállítás is szabályozva van, el kell olvasni.  
Kovács Ileana Éva: Nem olyan sok az a tevékenység, ami nem kaphat. 
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Egyed József: Mediatizálni fogjuk a testület döntését, hogy mindenki, aki a 
község környékén tevékenykedik, halljon róla. 
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.  
 
2. Határozattervezet az „Erdőlő és Kicsi mezőgazdasági utak 
modernizálása” megnevezésű beruházás technikai megoldásának 
módosítására 
 
Egyed József: A mezei utas projektünk egy kicsit csúszott, a közbeszerzésnek 
a kiírása, mert idő közben egy technikai módosítást akartunk eszközölni, amire 
pozitív választ kaptunk: ez Szenétének az aszfaltozása, ami által megszűnne a 
sok por ami a hétvégi házak tulajdonosait elkeseríti. 
Ez egy pozitív dolog lesz, megvan rá a pénzügyi keret is. A FEADR-től 
megkaptuk a jóváhagyást, utána át kellett dolgozni a technikai tervet, utána kell 
dolgozni a devizt, hogy megmaradjunk a pályázati pénzkeretben. Ha a 
technikai tervek jóvá lesznek hagyva, akkor fogunk neki a tenderfüzet 
összeállításának. 
Deák Endre: Mikorra lesz tervezve a nekifogás? 
Egyed József: Ez egyelőre nem látható be, mert még fel kell kerüljön a SEAP-
ra is és az egy ellenőrizhetetlen dolog és az minimum másfél hónapot vesz fel.  
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.  
 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község együttműködési 
szerződésének jóváhagyására Hargita Megyével a „Libán falu 
villamosítása” megnevezésű beruházás elvégzésére 
 
Egyed József: Megtörtént a szerződéskötés a tervezővel. A Libáni boltig 
elkészült egy fezabilitás szintű tanulmány. A szerződés költségeinek 90%-át 
állja a megyei tanács. Két évre akarják felosztani a beruházást. 
Közbeszerzésre lesz téve az egész összeg, a teljes beruházás értéke olyan 
1.000.000 lej. A lényeg, hogy a villanyellátás oldódjon meg Libánban.  
Deák Endre: 20-as vonallal ki lesz építve a föld szintjén? 
Egyed József: Sokat vitatkoztunk ezen, a mi elképzelésünk, hogy tegyük a 
földbe, de a szerződésben az áll, hogy abban az esetben ahol a megyei tanács 
jóváhagyja, ott lehet oszlopra is tenni. Nagyobb volna a költség, ha földbe 
lenne téve és ezt nem tudta volna a megyei tanács bevállalni, választani 
kellett: vagy oszlopon, vagy elmaradt volna. A libániaknak annyira kell az áram, 
hogy nekik így is tetszik, az útba kerülő fákat levágják, csak áramuk legyen.  
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.  
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4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása 
 
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e a jegyzőkönyvvel 
kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi 
Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
jegyzőkönyvet.  
 
5. Különfélék 
 
Elekes Róbert: Többen kifogásolták, hogy nem volt versenyvizsga hirdetve a 
tekerői turisztikai irodánál. 
Egyed József: Versenyvizsga lesz szervezve, csak idéglenesen van felvéve 
Dósa Katalin, mert indokolt volt a felvétele. Az iskolásokat akarjuk idehozni, 
magyarországiakat. Kati egy talpraesett és szakmában odavaló hölgy. A 
budapesti turisztikai vásárra küldött egy csomag szóróanyagot.  
Elekes-Köllő Tibor: Ezeket a szóróanyagokat valamilyen formában 
láthatnánk-e? Esetleg fel lehetne-e tenni a levelezőlistára? 
Egyed József: Mindjárt hozok le és bemutatjuk. 
Deák Endre: Még a tavaly nyáron kértem egy bemutatást, amit még a mai 
napig nem kaptam meg, pedig már február van.  
Egyed József: Már egyszer be akartuk mutatni, akkor elmaradt, majd 
következőleg. Nagyon sok a munkám, de meg fogom még egyszer csinálni. 
Gál István: Engem is értek támadások, hogy állítólag végzett ember tett le 
kérést a tanácshoz a tekerői turisztikai irodába való felvételére és nem tudtam 
mit válaszolni neki.  
Kovács Ileana Éva: A tanácshoz nem volt letéve kérés. 
Egyed József: Meg kell várni a versenyvizsgát és akkor a helyére kerül a 
dolog. Nálunk más jelentkező nem volt. 
Molnár János: Beszélgettem György Robival, a zenekar vezetőjével, aki azt 
mondta, hogy a polgármester megígérte neki, hogy ad 8000 lejt a 
költségvetésből két hangszer megvásárlására.  
 Én is tudok több érdeklődőről, aki szeretett volna jelentkezni a turisztikai 
irodához, de az lett nekik mondva, hogy amíg nincs meghirdetve a vizsga, 
addig nincs amiért letegyenek kérést. Teljesen kellemetlen helyzetbe kerültem, 
mivel azt mondtam nekik, hogy mivel tanácsos vagyok, első kézből fogom 
értesíteni. 
Egyed József: Nyilvános lesz a vizsgahirdetés. Mindenki tudni fog róla.  
 György Robinak én azt mondtam, hogy ha szükségük van valamire, 
akkor tegyen le kérést, mert nagyobb összeget csak a testület jóváhagyásával 
tudunk adni. Pályázatot kell letegyenek és a Kulturális Komisszió elbírálja. Az 
nem igazságos, hogy egy egyesületnek direktbe adjunk pénzt a 
költségvetésből, míg a többi pályázik rá. 
Molnár János: Köszönjük a támogatást, amit a síugrás és a sífutás terén 
kaptunk. 
Elekes-Köllő Tibor: Az ingázási költséget a tanároknak belefoglaltuk a 
költségvetésbe. A procedura hogy fog folyni? 
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Kovács Ileana Éva: A vezetőtanács jóváhagyja és az iskola küldi majd nekünk 
a javaslatot. 
Elekes-Köllő Tibor: A civil szervezeteknek a pályázatot két csomagba 
hirdetjük meg? És mikor kerül rá sor? 
Egyed József: A költségvetéskor úgy beszéltük, hogy a második félév után 
fogjuk meghirdetni. 
Elekes-Köllő Tibor: A kanalizálásos pályázattal kapcsolatosan mik a 
fejlődések? 
Egyed József: Ahogy meglesz az AFM-nek a költségvetése, azonnal kötik a 
szerződést.  
Elekes-Köllő Tibor: A hótalanítás mennyibe fog kerülni az idén? 
Egyed József: Tavaly 4200 lej volt a teljes hótalanítás, az idén biztos többe 
fog kerülni, mert nagyobb volt a hó. Szerintem olyan 6-7000 lejnél több nem 
lesz. Viszont még van egy 6-7000 lejes tétel, a Gáborútja megtakarítása. Ezt a 
Közbirtokosság igényelte.  
Elekes-Köllő Tibor: Lesz olyan út az erdei utas pályázatba, ami már meg volt 
javítva és még egyszer meg lesz? 
Egyed József: Van. Több ilyen is van. Mielőtt pályáztunk már javítottunk 
utakat: például a Csicsajt, Soványbükköt, stb. hogy járhatóak legyenek. 
Elekes-Köllő Tibor: Tudtom szerint le van adva a kultúrházra a pályázat, arra 
jó esélyeink vannak.  
Egyed József: Van nekünk egy ügyes kultúrigazgatónk is, ha ő javítani valót 
tapasztal és kéri a javítást, akkor javítunk. 
 A kultúrház a Közbirtokosság tulajdona volt és most igénylik vissza. Azt 
kértem tőlük, hogy amíg meg nem tudjuk, hogy nyertes lesz-e a pályázat, 
addig még várjanak. Ha nyerünk, akkor egy olyan 20 milliárd lejt tudnánk 
behozni és akkor a falué kellene maradjon. Ha nem nyerünk, akkor tulajdonilag 
visszaadhatjuk és kérjük az adminisztrálást. Ha a közbirtokosság tulajdonába 
lenne, akkor ők könnyebben rendbe tudnák rakni.  
Egyed Márta: A táncosok, akik fellépnek a fúvószenekarral, kellene egyforma 
ruhára támogatást kapjanak. 
Sólyom László: Én javasoltam nekik, hogy hozzanak létre egy egyesületet, ha 
nem akkor nem kapnak pénzt. Minden mazsorettes fizet havonta 15 lejt, úgy 
tudom és megrendeltek egy rend ruhát. Ezen kívül persze jó volna még egy 
rend. 
Egyed József: Ilyen fiatalok nem tudnának még egy egyesületet kezelni, 
valaki melléjük kellene álljon, például egy szülő vagy kettő. Jó volna a civil 
szféra fejlődjön, mi segítünk nekik amit tudunk, akár a pályázásba is, ha 
igényelik. 

 
Salamon Árpád: Mivel egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, a 
testületi ülést ezennel berekesztem. 
 

Ülésvezető elnök      Jegyző 
    Salamon Árpád          Kovács Ileana Éva 


