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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. szám: 606 /2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2012.  március  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 2012/92-es számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

1. Egyed Márta
2. Elekes József
3. Elekes Róbert
4. Elekes Köllő Tibor
5. Horváth Dumitrina
6. Mihálydeák Ervin
7. Molnár Ioan
8. Nagy Árpád
9. Salamon Árpád
10. Sólyom László

A  testület  üléséről  hiányoznak:  Gál  Katalin  tanácsos  asszony  és 
Kolumbán  Imre,  Gál  Ştefan,  Deák  Endre  és  Király  László  tanácsos  urak. 
Mihálydeák Ervin és Elekes József tanácsos urak a különfélék napirendi pont 
megbeszélése előtt érkeztek meg. 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a 
község jegyzője.

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  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el: 

1. Határozattervezet a Polgármester szakapparátusában a köztisztviselői 
állások betöltésének jóváhagyására a 2012-es évre

2. Határozattervezet  az  üléselnök  megválasztására  a  következő  3 
hónapra

3. Határozattervezet  az  „Erdőkitermelő  utak  részleges  modernizálása 
Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás 
keretében a KONZOL KFT-vel megkötött építésfelügyelői szolgáltatási 
szerződés jóváhagyására 

4. Határozattervezet a Gyergyóújfalvi „Elekes Vencel” Általános Iskolában 
dolgozó tanügyi személyzet ingázási költségeinek jóváhagyására 2011 
szeptember-december és 2012 január-február hónapokra vonatkozóan

5. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező 
területek  elfoglalására  a  „Kicsi  és  Erdőlő  mezőgazdasági  kiszolgáló 
utak  modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében” 
megnevezésű beruházás végrehajtására

6. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező 
területek  elfoglalásának  jóváhagyására  a  „Libán  falu  villamosítása, 
Gyergyóújfalu községben” megnevezésű beruházás elvégzésére

7.  Az előző, 2012 február 29-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
8. 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.

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Határozattervezet a Polgármester szakapparátusában a köztisztviselői 
állások betöltésének jóváhagyására a 2012-es évre

Kovács  Ileana  Éva  jegyzőnő  ismerteti  a  határozattervezetet:  16 
tisztképviselői poszttal van jóváhagyva a polgármester aparátusa, amiből 10 
van elfoglalva és 6 üres. A tavaly megpróbáltunk 3 posztra engedélyt kérni a 
Belügyminisztériumtól,  de  egyiket  sem  hagyták  jóvá.  Idén  is  egyet 
megpróbálunk,  hátha egyet  jóváhagynak és be tudunk tölteni  legalább egy 
üres posztot. A határozattervezet még egy promoválási vizsgát tartalmaz, ha 
azt is jóváhagyják.
Deák  Endre:  Azokra  a  posztokra  amikre  nincs  jóváhagyás  nem  lehet 
valamilyen formába versenyvizsgát hírdetni?
Kovács  Ileana  Éva:  Minden  posztra  engedélyt  kell  kérni  a 
Belügyminisztériumtól.  Tavaly is minden kritériumot teljesítettünk, a pénz is 
megvolt rá, mégse hagyták jóvá. 
Salamon Árpád: Melyik posztokról van szó?
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Egyed József: egy urbanisztikai posztról és Elekes-Köllő Angélának lenne a 
promoválási vizsga.
Molnár János: Egyed Imre nem urbanisztikus?
Egyed József: Ő polgárvédelmes, de egyenlőre ő végzi el az urbanisztikus 
munkáját is.
Sólyom László: a gazdasági komisszió elfogadta a határozattervezetet.
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi  Tanács  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2.  Határozattervezet  az  üléselnök  megválasztására  a  következő  3 
hónapra

Salamon Árpád: Javasolom Egyed Márta tanácsos asszonyt.
Salamon Árpád:  valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi  Tanács  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javasolt elnököt. 

3.  Határozattervezet  az  „Erdőkitermelő  utak  részleges  modernizálása 
Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás 
keretében  a  KONZOL KFT-vel  megkötött  építésfelügyelői  szolgáltatási 
szerződés jóváhagyására 

Egyed  József:  Az  építés  felügyelőket  kell  megnevezni  mindenképpen, 
minden  egyes  munkálathoz.  Nekünk  az  volt  fontos,  hogy  egy  jó 
építésfelügyelőt  válasszunk  ki.  Egy  Csíkszeredai  cégről  van  szó,  Ilyés 
Csabának  hívják  a  tulajdonost,  aki  egyben  szakember  is.  Rendelkezünk 
mindenféle műszerekkel.  A cégektől az a visszajelzés, hogy jobb lett volna 
egy másik építésfelügyelő, mert ez túlzottan szigorú. Ez viszont pozitív dolog, 
mert  ha  szakmailag  nincs  rendbe  a  cég,  akkor  óriási  felelősség  terheli  a 
polgármestert. 
Elekes Róbert: Ez egy magán cég?
Egyed József: Igen.
Molnár János: Ez a cég csak a munkának a minőségét felügyeli?
Egyed József: Igen. A munkálat végrehajtóit csak akkor fizessük ki, miután 
az építésfelügyelő aláírta a munkálatot, hogy szakmailag rendben van.
Sólyom László: a gazdasági komisszió elfogadta a határozattervezetet.
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi  Tanács  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4.  Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános 
Iskolában  dolgozó  tanügyi  személyzet  ingázási  költségeinek 
jóváhagyására  2011  szeptember-december  és  2012  január-február 
hónapokra vonatkozóan
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Elekes-Köllő Tibor: A vezetőtanács elfogadta, még azt is tisztázták, hogy a 
községen belül ingázók is igényelhetik, akik például Újfaluból Tekerőpatakra 
ingáznak.
Egyed József: Helységen belül ingázóknak nem adhatunk.
Elekes-Köllő Tibor:  Reméljük,  hogy ezentúl  gördülékenyen fog működni  a 
dolog, hogy a tanárok idejében megkaphassák a pénzeket.
Sólyom László: a gazdasági komisszió elfogadta a határozattervezetet.
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi  Tanács  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező 
területek elfoglalására a „Kicsi és Erdőlő mezőgazdasági kiszolgáló utak 
modernizálása Gyergyóújfalu község, Hargita megyében” megnevezésű 
beruházás végrehajtására

Egyed  József:  Láttuk,  hogy  a  technikai  tervet  elfogadta  a  FEADR,  az 
aszfaltozással  együtt.  Szenéte  aszfaltozva  lesz  a  bányától  az  Erdőlőút 
eltérőjéig. A közbeszerzéshez szükséges dokumentációt is elkészítettük, ide 
szükséges egy ilyen határozat, hogy a terület átadódik a munkálatok idejére. 
Molnár János: Akkor mi hasznot hajtunk a bányának.
Egyed  József:  Mi  igazából  Szenétének  hajtunk  hasznot,  a  hétvégi 
házasoknak.
Elekes-Köllő Tibor: Azért csak szem előtt kellene tartani ezt a dolgot, hogyha 
szükségünk lesz valamire,  akkor  tudatosítsuk velük,  hogy nekik  is  hasznot 
hajtottunk az aszfaltozással. 
Egyed  József:  Azzal  is  jót  tettünk,  hogy  itt  vásárolják  a  munkálatokhoz 
szükséges követ, de hogy az út mennyire lesz megkímélve azt nem tudom. 
Annyira vastag lesz az aszfaltréteg, hogy egy 5-10 évig nem kellene gond 
legyen. 
Sólyom László: a gazdasági komisszió elfogadta a határozattervezetet.
Salamon Árpád: valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi  Tanács  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

6. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező 
területek  elfoglalásának  jóváhagyására  a  „Libán  falu  villamosítása, 
Gyergyóújfalu községben” megnevezésű beruházás elvégzésére

Egyed József: 3 transzformátor helyéről van szó, az egyik az iskolának az 
udvarán, a másik a Szobászai útnak a kereszteződésénél, a harmadik pedig 
Libán végébe, a Zetelaki kijárat fele. Ezek a területek az Újfalu közvagyonát 
képezik,  a  többi  a  megyei  tanács  tulajdona.  A  megyei  tanács  az 
oszloprendszer mellett döntött.
Elekes Róbert: Az idén meglesz-e?
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Egyed  József:  Az  idén  csak  a  fele  pénzösszeget  költik  el,  úgy  hogy 
valószínűleg csak a fele lesz meg az idén. Jövő tavasszal lesz a többi.
Sólyom László: a gazdasági komisszió elfogadta a határozattervezetet.
Salamon Árpád:  valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 
a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi  Tanács  8  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

7. Az előző, 2012 február 29-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Salamon Árpád:  valakinek kérdése,  hozzászólása van-e a jegyzőkönyvvel 
kapcsolatban? 
Molnár János: Elég hiteles a hangvétel.
Salamon  Árpád: Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi 
Tanács 7 igen szavazattal, egy tartózkodás (Elekes Róbert) és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

8. Különfélék

Egyed József: Összeszedtem amit költöttünk az utakra a 2010-es évbe egy 
kis magyarázattal. Megvárjuk vele Endrét. 2010-be nem volt szponzorizálási 
szerződésünk a Lafarge céggel,  amit  adtak 60-70 tonna tört  követ  azt  úgy 
könyörögtük ki, a bányafőnök adta. Csak oda tettünk tört követ ahova nagyon 
szükséges  volt,  akkor  lett  megújítva  a  Soványbükk  meg  a  Csicsaji  út, 
legtöbbet a bányahulladékból dolgoztunk. 
Molnár János: Tekerőpatak is bele van foglalva?
Egyed  József:  Igen.  Botos,  Kicsi,  Nagy,  Elekes,  Temető  utcák,  Pérás,  a 
cigányoknál,  tehát  elég sok munka volt  elvégezve 2010-be,  összesen egy 
olyan másfél milliárd értékben, az erdei utakra és a községi utakra összesen.
Körülbelül 70.000 lej jön be az erdei utak után, de azt általában el is költjük 
oda vissza az erdei utakra. 

Van  egy  pályázati  kiírás,  a  122-es,  lefordítva:  az  erdős  területek 
értékének  növelése.  Nekünk,  az  önkormányzatnak  lesz  egy  problémánk 
azután  miután  megcsináljuk  az  utakat.  Éspedig  az,  hogy  tavasszal  hogy 
tudjuk megoldani, hogy mikor a föld fagya jön fel, akkor fogják vinni rajta a 
fákat és ezzel rongálják az újonnan javított utakat is, de a régieket is. Ezt csak 
úgy  lehet  egyensúlyozni,  hogy  télen  termeltessünk  ki  fát.  Az  erdős 
csoportokkal és a közbirtokossággal is beszéltünk és ez így rendben lenne, 
még  a  madarakat  sem  zavarná,  a  növényzetbe  és  a  csemetékbe  sem 
tennének kárt. Az egyedüli probléma a leszállítással lenne. Csak ehhez le kell 
takarítani a havat. Ebbe a pályázatba igényelni lehet útépítőgépeket. Jó volna 
egy  buldoeszkavátor,  aminek  az  orrára  felszerelnénk  egy  hómarót.  A 
Gáborútja hótalanítása 8.200 lejbe került az idén télen. 

Egy  többfunkciós  gépet  kellene  beszerezzünk,  hogy  akármire  tudjuk 
használni. A probléma az, hogy 40% az önérték. Nagy esélyünk lenne nyerni, 
a kérdés az, ogy hajlandóak vagyunk-e kifizetni a saját részt.
Elekes Róbert: Lehet-e társulni? Például közbirtokossággal?
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Egyed József: Ők is pályázhatnak, de csak külön-külön. Jobb ha a gépnek 
csak egy tulajdonosa van. 
Elekes-Köllő Tibor: Körülbelül mikorra kellene az önrészt befizetni?
Egyed József: Gondolom, hogy majd csak jövőre.
Molnár János: A kanalizálási pénzből marad-e miután lefizetjük az önrészt a 
pályázatba?
Egyed József: Az idén kell fizetni 3 milliárdot és be volt tervezve 4 milliárd 
200 millió. Marad.
Elekes-Köllő Tibor:  Nem kell  megfeledkezzünk arról  sem, hogy maradnak 
olyan  utcák,  ahol  a  kanalizálást  mi  kell  megoldjuk,  mert  nincsenek 
belefoglalva a pályázatba.
Egyed  József:  Amikor  a  tervezővel  eldöntöttük,  hogy  mit  hagyhatunk  ki, 
azokat az utcákat választottuk, ahol szabad eséssel meg lehet majd oldani a 
kanalizálást,  hogy  könnyebb  legyen  majd.  Ahova  szivattyú  kell,  az  sokkal 
költségesebb, mint például Tekerőpatakon. 
Elekes-Köllő Tibor: A pályázatba bele van foglalva az a rész is ami jelenleg 
megvan, de nem működik rendesen?
Egyed  József:  Igen.  Visszatérve  a  gépbeszerzéshez  el  kellene  lassan 
dönteni, hogy mit csináljunk. Ha nem pályázunk, akkor majd télen szerződést 
kötünk egy olyan céggel, akinek gépje van és elvégzi a hótalanítást. A kérdés 
az, hogy pályázunk-e vagy se? A kérdést nyitva hagyom a gyűlés végéig, még 
addig gondolkozzanak rajta.

A másik kérdés, hogy a turisztikai irodánál  eléggé beindult  a szekér, 
egy melléktevékenységként  kértünk,  hogy indítsanak be Magyarország felé 
egy turistavonzást. El is indult. Én megkértem Miklósi Misit, hogy egy kicsit 
segítsen be és hozzon turistákat.  A Somlyói  búcsúra már jönnek vagy 2-3 
busszal.  Megkeresett  iskolaigazgatókat  is,  akik  megígérték,  hogy  eljönnek 
április  végén.  27-28  igazgató.  A  helyi  emberek  fogják  fogadni  őket.  Meg 
fognak nézni egy pár nevezetességet. 

Óriási szakmai  dolgot végez a turisztikai iroda alkalmazottja összeírja 
azokat az embereket, akik fogadnának turistákat, plusz beszerezte a belépő 
jegyek  árait  és  a  nyitásrendeket  a  környező  településeken  létező 
múzeumokba, a sóbányába, a Sugó barlangba, stb. 

Jó  volna  h  a  hivatal  létrehozna  egy  turisztikai  céget,  mivel  az 
információs iroda se és az önkormányzat se tud számlázni. Így meg tudnánk 
oldani a számlázási problémát, mivel a fogadók se fognak számlát adni. 
Elekes Róbert: Nem tudnának a vendégfogadók létrehozni egy egyesületet?
Egyed József: Mi egy 100% önkormányzati cégre gondoltunk.
Salamon  Árpád:  Hogy  lehet  akkor  majd  az  átutalást  megoldani  a 
vendégfogadóknak?
Egyed József: Úgy, hogy szerződést kötünk velük. Mi mindenképpen ki kell 
azt használjuk, hogy nekünk lesz 2 szakemberünk, aki egész évben a turisták 
vonzásával fog foglalkozni.  Ez egy óriási előny lenne másokkal szembe. Ki 
kell agyaljuk, hogy jogilag ez hogy kivitelezhető.

6



Elekes-Köllő  Tibor:  Mindenképpen  össze  kell  fogni  ezt  a  társaságot 
valamilyen  szinten,  több  mint  valószínű  nem  ártana  egy  egyesületet 
létrehozni.
Salamon Árpád: Az a baj, hogy ők maguktól nem fognak kezdeményezni.
Elekes Róbert: Szerintem azért csak nem az a legjobb megoldás, hogy az 
egész turisztikai dolgot csak egy valaki irányítsa.
Egyed József: Mindenki gondolkozzon rajta, hogy lenne a legjobb és kérem a 
véleményeket a tanácsosi listára feltenni.
Elekes Róbert: Az utolsó Barázda szám elég gyatrára sikeredett. Nem tudom 
másnak mi a véleménye. Szerintem ha nincs elég anyag, akkor legyen kiadva 
csak 10 oldal, idegen cikkekkel nincs miért felduzzasztani 24 oldalszámra.
Egyed József: Valójába a Barázdával azóta van gond, amióta Sólyom István 
elment, most Marthy Attila intézi és neki sajnos nincs kapacitása és rálátása a 
dologra. Egyelőre nem kaptam alkalmasabb embert, de még egy szám lesz 
kiadva, azután leállítsuk, mert jönnek a választások és ne tudjuk felhasználni 
kampányolásra. Majd a következő választási ciklussal újra fog indulni.
Elekes-Köllő Tibor: Többször felhívtam a figyelmet, hogy a Barázda nem jó 
irányba halad, de amikor elolvastam az utolsót, akkor nagyon felmérgelődtem, 
mikor láttam a 4-5 cikket amihez semmi közünk és erre önkormányzati pénzt 
adunk ki. Az ilyet nem szabad kiengedni.
Egyed József: A baj a szervezéssel volt. Nekem nem volt rá időm és Attilára 
bíztam. Elnézést kérek, belátom, hogy ez az én hibám.
Elekes-Köllő  Tibor:  A  másik  dolog  amire  kérem a polgármester  urat,  az, 
hogy mivel a Barázda amúgy sem egy politikai lap, ne fosszuk meg tőle a falu 
lakóit  csak  azért,  mert  kampányidőszak  következik.  A  lakosságot  attól 
folyamatosan tájékoztatni kell, attól még vannak bizonyos közölnivalók, amiket 
az embereknek el kell mondani. Én azt gondolom, hogy nem kell abbahagyni, 
hanem ha nincs tartalom, akkor csökkenteni kell az oldalszámot, de jelenjen 
meg, nem szabad megállítani.
Egyed József: Köszönöm a véleményedet, de több okból döntöttem így. Az 
embereknek sem árt egy kis pihenés. 
Elekes-Köllő Tibor:  A mi problémáinkat ne hagyjuk,  hogy befolyásolják az 
embereket és az újság kiadását. Ettől még sem a történelem nem áll meg, 
sem a mezőgazdaság, sem pedig az iskolai tevékenységek. Az események 
folynak tovább.
Egyed József: Nagyon sok energiámat használ el és nagyon sok munkával 
jár,  ahhoz  hogy  színvonalas  legyen.  Nem  lehet  kevesebb  oldalszámmal 
megjelentetni, mert akkor meg az lesz a baj. Egyelőre így döntöttem, de még 
átgondolom és közölni fogom a döntésemet. 
Molnár János: Meg lehet nézni Csomafalába is van helyi lap, ami csak egy 
pár oldalt tartalmaz. De abba benne van a lényeg.
Elekes-Köllő Tibor: Szóltam ezelőtt egy pár hónappal, hogy a négy év alatt 
egy falugyűlés se volt tartva. Jó volna megejteni. 
Molnár János: Ez minden évbe kötelező.
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Elekes-Köllő Tibor: Nem csak az időseknek kellene elmondani a dolgokat, 
hanem az egész község népének. Szemembe is vetették már, hogy aki nem 
elég idős, az mit tegyen? Ő nem kaphatja meg az információt?
Egyed József: Minden információt, ami történt azt a Barázdába kiközöltük.
Elekes-Köllő  Tibor:  Tavasz  van,  hamarosan  a  mezei  munkák 
megkezdődnek. A mezei utak már a tavaly is rosszak voltak. Javítani kellene 
őket.
Egyed József: Mind a négy év alatt javítottuk a mezei utakat és az idén is van 
rá  pénz  szánva,  100.000  lej  körül,  csak  ez  a  pénzt  a  legelőkből  kellene 
kifizetni vagy a fából bejött pénzből, de még egyik se jött be. Amíg nem jön be 
a  pénz,  nincs  miből  a  munkát  kifizetni.  Ezt  a  munkát  nyáron  lehet  csak 
megcsinálni, mikor szárazak az utak, mert a nagy gépek most nem tudnak ott 
dolgozni.
Elekes-Köllő  Tibor:  Most  nincs  lehetőség  de  el  kell  gondolkozni  rajta  és 
idejébe kidolgozni egy stratégiát.
Mihálydeák Ervin:  Az Erdőlő útjáról  ami kikerül  anyag,  azt  majd töltésnek 
lehet használni.
Molnár  János:  A  falugyűlést  meg  kellene  szervezni.  Sportpálya  sorsa, 
szennycsatorna, a hevederi út, van egy pár hely a faluba, ahol minden évben 
elfagy  a  vezetékes  víz,  az  érzékeny  pontokat  meg  kellene  keresni  és  ott 
kiásni, hogy többet ne legyenek ilyen gondok.
Egyed  József:  Az  Elekes  utcában  még  a  tulajdonosok  intézték  a 
vízbevezetést.  Gyakorlatilag  az  ők  hanyagságuknak  a  levét  isszák  jelen 
pillanatban. Én beszéltem a tulajdonosokkal és elmondtam nekik, hogy kértem 
árajánlatot,  hogy most törjék fel  és javítsák meg,  de az körülbelül  2 hetes 
munka lenne és 100-150 millióba kerülne. De a csöveket nem fogják tudni 
visszatenni,  mert  össze lesz fagyva a földdel  és fel  kell  tépjék.  Fölösleges 
most  ez  a  munkálat,  inkább  azt  a  pénzt  arra  tartogassuk,  hogy  miután 
kiolvadt, nyáron, akkor tegyék alább a csöveket.
Molnár János: A tavaly is elfagyott,  meg a tavaly előtt  is és nem csak az 
Elekes utcába,  hanem még legalább 5 helyen.  A többi  helyen is meg kell 
nézni.
Nagy  Árpád: Már  több  éve  mondom,  hogy  az  útra  nincsenek  kitéve  a 
gyalogátjáró táblák. A gyerekek veszélyben vannak. Nagy a por a faluba, meg 
lehet betegedni tőle. 
Egyed József: A rendőrséggel beszélve volt és azt mondták, hogy megoldják.
Nagy Árpád: A kanalizálást, ami jelenleg már megvan, újra kell-e csinálni?
Egyed  József:  A  felszegi  részét  a  kanalizálásnak  fel  kell  újítani,  ha  azt 
akarjuk, hogy majd jól működjön.
Mihálydeák  Ervin:  Az  idén  a  legeltetésre  szeretnénk  garanciapénzt  kérni, 
mert a pásztorok nem tudják kifizetni a károkat, ha az állatok megszöknek a 
kosárból és károkat okoznak. Ezt valahogy olyan formába kellene megoldjuk, 
hogy a pásztorok ne azt érezzék, hogy meg akarjuk nyomorítani őket.
Egyed József: Módosítani kellene a legeltetési szabályzatot és egy bizonyos 
összeget belefoglalni  garanciának, vagy esetleg saját állatot is tehessen be 
garanciába.
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Egyed  Márta:  Valami  újdonság  van-e  Újfaluba  gyümölcsfeldolgozóval 
kapcsolatosan?
Egyed József: Túl nagy megerőltetés lett volna az önkormányzatnak, ahhoz 
hogy  pozitívan  tudjunk  kijönni,  vagy  3-4  milliárdot  rá  kellene  költeni.  A 
LEADER  programon  belül  most  körvonalazódik  egy  lehetőség  rá,  majd  a 
terület tulajdonosi társulás kellene megpályázza. Teljesen őket illeti meg ez a 
lehetőség. A lényeg az, hogy a közösségbe lehetőségeket hozzunk, ahhoz 
hogy  a  kis  lehetőségű  ember  is  könnyen  pénzhez  juthasson.  A  LEADER 
programtól két dolgot szeretnék: az egyik a malom felújítása, a másik pedig ez 
a bizonyos gyümölcs vagy gombafeldolgozó létrehozása. 

A testület a gép pályázását jóváhagyta, azzal a kitéttel, hogy a kiadott 
pénzösszeg ne legyen a kanalizálás kárára. 

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

Ülésvezető elnök Jegyző
      Salamon Árpád       Kovács Ileana Éva
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