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HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2014.  február 27.-én 19 órai  kezdettel  tartott,  munkaterv 
szerinti 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  2014/31-es  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Egyed Márta
3. Elekes József
4. Elekes-Józsa Martin
5. Elekes-Köllő Márta 
6. Elekes-Köllő Tibor
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
9. Marthy Barna
10. Mihálydeák Ervin
11. Molnár Vince
12. Tótpál László
13. Csiszár Attila, Libán falu küldöttje

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol  maradt  Horváth Dumitrina  tanácsos  asszony,  Kovács  Levente  és  Gyulai  Artúr 
tanácsos urak.

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

Az üléselnök, Elekes-Köllő Márta, 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:

1. Határozattervezet  legelőtisztításból  származó  famennyiség  értékének  és 
felhasználási módjának jóváhagyására a 2014-es évben

2. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyására a Kilyénfalvi Közösségi Ház 
befejezésének érdekében, II. és III. szakasz

3. Határozattervezet  a  2013-as  évi  Helyi  Költségvetés  végrehajtásának 
jóváhagyására

4. Határozattervezet  egy  22,81  hektáros  erdő  használati  jogának  nyilvános 
árverésen történő bérbeadására
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5. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  részvételére  az  „Egyenlőtlenségek 
csökkentése  a  Gyergyóújfalu  községbeli  roma  közösség  befogadása  révén” 
megnevezésű pályázat végrehajtásában

6. Az előző, 2014 január 30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
7. Különfélék

Elekes-Köllő Márta ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, 
aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A polgármester úr kéri a napirend kiegészítését a 
10-es  Határozat  tervezettel,  az  Önkormányzat  egyik  képviselője  kicserélésének 
jóváhagyására, az Elekes Vencel Általános Iskola Vezetőtanácsában. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el.

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet  legelőtisztításból  származó  famennyiség  értékének  és 
felhasználási módjának jóváhagyására a 2014-es évben

Mihálydeák  Ervin:  A  gazdasági  szakbizottság  elfogadta  a  határozattervezetet.  A 
legelőn kinőtt vastagabb bokroknak a bélyegzéséről van szó, amelyet 126 m3–re becsült 
fel a magánerdészet. Ennek a licitre való meghirdetéséről lenne szó. Az indulási ár 35 
lej/ m3 lenne. 
Elekes-Józsa  Márton:  Nem került  szóba,  hogy mire  lesz  felhasználva  az  eladásból 
származó összeg. 
Egyed József: A kamera rendszer fejlesztésére szeretnénk irányítani az összeget. A kért 
árajánlatok  még  nem  érkeztek  meg.  3  kamerát  szeretnénk  még  felszerelni,  egyiket 
Marosfalván, Pálfalában, az utca letérőjénél, a következő a Lobán utca bejáratánál, a 
harmadik pedig Kilyénfalván a temetőnél. Ezáltal, annyira le lenne födve ez a rész, hogy 
az illegálisan fát szállító emberek nem igen tudnák elkerülni a kamerákat. 
Elekes-Köllő  Tibor:  Ezt  hogy  lehet  majd  üzemelni,  kábellel,  vagy  kihelyezett 
szerverrel?
Egyed  József:  Nem,  van  egy  rádiómodemes  megoldás.  Vagy  ez  lesz,  vagy  ha  a 
kábelezés olcsóbb, akkor az.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet egyes intézkedések jóváhagyására a Kilyénfalvi Közösségi 
Ház befejezésének érdekében, II. és III. szakasz

Elekes-Köllő  Márta:  A  gazdasági  szakbizottság  pozitívan  véleményezte  a 
határozattervezetet.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  a  2013-as  évi  Helyi  Költségvetés  végrehajtásának 
jóváhagyására
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Elekes-Köllő  Márta:  A  gazdasági  szakbizottság  pozitívan  véleményezte  a 
határozattervezetet.
Molnár  Vince:  A  67-es  fejezetbe  a  150.000  lej  kultúrára,  konkrétan  mire  volt 
elkülönítve?
Egyed  József:  A  templomnak  a  cserépvásárlás,  a  falunapok,  a  kultúrotthon 
Kilyénfalván, a Barázda, a pályázatok civil szervezeteknek, a játszótér Tekerőpatakon és 
a könyvtáros fizetése.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet  egy  22,81  hektáros  erdő  használati  jogának  nyilvános 
árverésen történő bérbeadására

Elekes-Köllő Márta: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
György Zsolt: Mennyi időre van a bérbeadás?
Egyed József: 10 évre.
Elekes-Köllő  Márta:  Muszáj  ilyen  hosszú  időre,  mert  a  medvéket  behozzák  ide 
hozzánk.
György  Zsolt:  A  medvéket  így  is  úgy  is  behozzák,  így  legalább  egy  kontrollált 
tevékenység lesz. 
Elekes-Köllő Márta: Menyi lesz a hektáronkénti kikiáltási ára?
Kovács Ileana Éva: 40 euro.
Mihálydeák  Ervin:  Jelenleg  4  és  fél  hektárra  fizet  bért  az  Egyesület,  ezt  szeretné 
bővíteni. 
Egyed József: Azt is felvállalta az illető, hogy ha valakinek vendégei vannak, akik meg 
szeretnék nézni a medvéket, megmutatja őket.
Elekes-Józsa Márton: Hol lehet felvenni a kapcsolatot az illetővel?
Egyed József: Van telefonszáma. 
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére az „Egyenlőtlenségek 
csökkentése a Gyergyóújfalu községbeli roma közösség befogadása révén” 
megnevezésű pályázat végrehajtásában

György Zsolt: Én nem vagyok meggyőződve ennek a programnak a hatékonyságáról. 
Azt mondom mégis, hogy mivel olyan lelkesedéssel beszélt róla a polgármester, meg 
kell próbálni, még akkor is, ha a másik részem azt mondja, hogy nem. Én nem olvastam 
tanulmányokat a roma közösségekkel kapcsolatosan az elmúlt két hétben, mint Elekes-
Köllő Márta tanácsos asszony, viszont 18 évet ott nőttem fel mellettük és nekem az a 
véleményem, hogy 5 év alatt nem lehet őket megváltoztatni. De, bizonyítsátok be, hogy 
nincs igazam. A másik dolog, hogy én azt veszem észre, hogy most lennének olyan 
fiatal romák, akik elmennének, úgymond, húzódnának városra, viszont, ha a program 5 
éves, az a roma, aki részt  vesz benne, az 5 évig nem fog elmenni és végül ide fog 
letelepedni. És mi van akkor, ha megtetszik neki a földművelés és földet fog itt venni? 
Ez egy hátulütője a dolognak. A másik dolog pedig az, hogy én még tiszteletet nem 
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tapasztaltam  részükről,  főleg  szép  szóra,  esetleg  fizikai  kényszerítésre.  Ezek  a 
negatívumok jutottak eszembe mikor először felvázoltad nekünk a programot. 
Tótpál László: És mi van abban az esetben, ha a magyar lakosság fog ránk haragudni a 
program miatt?
Egyed József: Ezeken a félelmeken én is sokat rágódtam, de aztán mégis arra a döntésre 
jutottam, hogy valamit csak kell tenni értük, mert itt vannak és együtt kell éljünk velük. 
Én segítséget  szeretnék kérni  mindenki  részéről,  mert  nekünk egyéb pályázataink  is 
vannak és lesznek, úgy hogy nem fogunk tudni teljesen, 100%-ba csak emellé állni. Én 
azt  mondom,  hogy  meg  kell  próbáljuk,  mert  ha  azt  vesszük  figyelembe,  hogy 
demográfiailag  hol  fog  állni  Tekerőpatak  a  közeljövőbe,  akkor  ez  a  program nagy 
fontosságot kap. 
György Zsolt: Az biztos, hogy ha más szinten kezdenének élni, akkor nem lopnának 
annyit. 
Elekes-Józsa Márton: Családtervezésről is kell nekik beszélni, hogy értsék meg, hogy 
csak annyi gyereket nemzenek, ahányat fel tudnak nevelni, a többit az állam elveszi. 
Elekes-Köllő Tibor: Ha tegyük fel, van összesen 60 család, amiből 30 vesz majd részt a 
projektbe,  akkor  mi  lesz  a  többivel?  Azok  ugyanúgy  fognak  lopni.  Szerintem,  csak 
addig fognak részt venni a programban, amíg kaját kapnak. 
Elekes-Józsa Márton: Magyarországon is, ahol azt mondják, hogy sikeresen fut ez az 
integrálási  program,  ott  a  rosszabb  réteget  megfékezik.  Eltakarítsák  a  bűnözőket  és 
fenntartják a rendet,  hogy mindenki lássa, hogy csak úgy lehet élni.  A fő feltétele a 
program működésének, hogy rend legyen közöttük. Nem kell megengedni egynek sem, 
hogy lopjon, segítséget kell kérni a rendőrségtől. El kell távolítani a bajkeverőket. Be 
kell tartani a törvényt és a rendet.
Egyed József: A kamerarendszer felszerelése óta, kevesebb az incidens. A fa tolvajokat 
is visszafogja, mert másfele szállítják a lopott fát. Jó a felbontás a kamerán, sok minden 
látható rajta,  És a rendőrök is használják. Tekerőpatakon még kellene egy kamera a 
Völgybe és egy Hortiékhoz. 
Molnár Vince: Hiányzik az előterjesztésből a hatástanulmány, ami része a pályázatnak, 
hogy lássuk mire vállalkozunk. 
Egyed József: A szerződést még átbeszéljük és amúgy sem kötelező megkötni.
Elekes-Köllő Márta: Romániában még hányan pályáztak erre?
Egyed József: Nem volt még ilyen jellegű pályázat. 
Elekes-Józsa  Márton:  A  romák  jól  ismerik  a  jogaikat,  nem  fogjuk  tudni  őket 
kényszerítgetni.
Egyed József: A tekerőpataki tanügy sokat elért a romák tanításával.
Gál Katalin: Én is tanítottam olvasni roma gyerekeket és jól lehetett dolgozni velük. Jó 
szakember kell hozzá, mert nem hagyományos módszerekkel folyik a tanításuk, ezeket a 
szakembereket meg kell keresni. 
Elekes-Köllő Márta: Az uniós pályázatoknál nagyon be kell tartani az előírásokat. 
Egyed József: Szerintem egy pár diplomát meg tudunk adni nekik. De egyedül ezt nem 
akarom végigcsinálni, kérem a testület támogatását. Ha nyertes lesz a pályázat, akkor 
még átbeszéljük.
Elekes-Józsa Márton: Ez a traktor, amit igényeltünk lefödi a 3 ha megművelését?
Egyed József: Erdőtakarításra is kellene fogni, majd az 5 év eltelte után. 
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
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és 4 tartózkodással  (Elekes-Köllő Márta,  Molnár  Vince,  Elekes-Köllő Tibor,  Marthy 
Barna) elfogadta a határozattervezetet.

6. Határozattervezet az Elekes Vencel Általános Iskola vezetőtanácsába tartozó 
tagjának a kicserélésére

Egyed József: A földtörvénnyel való foglalkozása miatt, az alpolgármester úr nem tud 
aktív szerepet vállalni az iskola vezetőtanácsába, emiatt kértük a kicserélését. 
Mihálydeák Ervin: Kovács Leventét javasoltuk.
Elekes-Józsa Márton: Az újfalvi iskolába járnak a gyerekei?
Egyed József: Óvodások, de itt fogja járatni őket iskolába is.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  12 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

7. Az előző, 2014 január 30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Gál Katalin: Ki kellene venni azt, hogy én 5.000 lejt kértem a logopédiai kabinetre,  
mert én nem annál a résznél kértem, hanem a gyűlés végén.
Elekes-Köllő Tibor: Az a helyzet, hogy a felvételről nem hallatszott az a fele. Az lett  
beleírva ebbe a részbe, amit én jegyzeteltem.
Elekes-Köllő  Márta ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet 
elfogadjuk? A Helyi  Tanács 12 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyvet.

8. Különfélék
Csiszár Attila: A lámpatestek felszerelése, illetve mikor lesz bővítve a villanyhálózat?
Kovács  Ileana  Éva:  A  Megyei  tanács  a  mai  nap  folyamán  kérte  a  költségvetést 
jóváhagyó határozatunkat,  amelybe bele  van foglalva a  község része a  munkálatból. 
Befejeződött  a közbeszerzés,  megvan a nyertes kivitelező cég.  Szerződéskötés is  sor 
kerül nemsokára. 
Egyed  József:  A  lámpatesteket  megkértük  Deák  Lászlót,  hogy  szereljék  fel  és  azt 
mondta, hogy ahogy idejük van, rögtön megcsinálják. 
Csiszár Attila: A fásszín az iskolánál életveszélyes.
Mihálydeák Ervin: Ha a hó elmegy, akkor lebontjuk. 
Egyed József: Egy felmérést kellene végezzél, hogy körülbelül mennyi tej gyűlne be, 
hogy  szükség  lenne-e  egy  tejbegyűjtő  központra?  Volt  egy  olyan  elképzelés,  hogy 
Libánba  is  kellene  létesíteni  egy  tejbegyűjtőt.  Meg kellene  tudjuk,  hogy mennyi  tej 
gyűlne be télen és nyáron is, hogy szükség van-e rá?
Gál Katalin: Jó volna a parkokat rendbe tenni Kilyénfalván. 
Egyed József: Holnap reggel indulnak az emberek takarítani. Szemétszedés is be van 
már szervezve. 
Tótpál  László:  Tekerőpatakon a  kultúrház mellett  szelektív  gyűjtésű  kukák vannak, 
amit  az emberek nem tudnak megfelelően használni.  Kellene oda egy hagyományos 
kuka. 
Mihálydeák Ervin: Használhatják azokat, amik ott vannak már.
Bálint Attila: A közvilágítással kapcsolatosan: van 3 pózna, amin részlegesen égnek az 
égők. A 8-as, 9-es és 43-as póznán. 
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Mihálydeák Ervin: Megoldjuk.
Elekes  József:  Mivel  hamarosan  kezdődik  a  kanalizálás  kellene  tudjuk,  hogy  a 
bekötéseket mikor kezdik és mennyibe fog kerülni?
Egyed József: A bekötések a tavasz folyamán fognak kezdődni, pontos időpontot nem 
tudok mondani. A bekötési illeték egy jelképes összeg lesz majd.
Mihálydeák Ervin: Kaptunk egy átiratot, hogy büntetik azokat a járműveket, amelyek 
nincsenek törzskönyvezve. Komoly szigorítások lesznek eszközölve a mezőgazdasági 
gépekre.  Szeptemberig  azt  ígérték,  hogy  még  nem  büntetnek.  Kihelyezett  műszaki 
vizsgákat fognak csinálni falunként, egy traktor törzskönyveztetése 1.000 lej körül fog 
kerülni. A közúton nem lehet vontatni bálázókat. 
Marthy Barna: Törzskönyveztetni kell, vagy műszaki vizsgát kérnek?
Mihálydeák Ervin: Mindkettőt. Műszaki vizsga pedig évente szükséges.
Egyed József: Az, aki akar törzskönyveztetni, az be kell jelentse a hivatalnál és mikor 
összegyűl egy bizonyos szám, akkor majd kiszállnak.
Mihálydeák Ervin: Ezt már rég erőltetik,  már 2004-től érvénybe van a törvény. De 
most már csak 30 napos határidőt kaptunk erre a célra.
Molnár Vince: A legeltetést is meg kellene szervezni.
Mihálydeák Ervin: Tervbe van véve, az állattartó egyesületekkel beszéltünk, garancia 
pénzt kellene begyűjtsünk, ennek érdekében kellene módosítsunk a szabályzaton. 
Molnár Vince: Ki a felelős a legeltetéssel kapcsolatosan?
Egyed József: Az alpolgármester. 
Elekes-Józsa  Márton:  A  faállomány  biztonságáról  érdeklődnék,  nem  hivatalos 
erdőterület esetében.
Egyed József:  Ezt  a  problémát  a  kamerarendszer  felszerelésével  lehetne megoldani. 
Másképp ezt lehetetlenség felvállalni.
Elekes-Köllő Tibor: A kultúrházzal mikor lesz foglalkozva?
Egyed József: Most jelenleg a kilyénfalvival dolgozunk. Az újfalvival a nyár folyamán 
fogunk dolgozni.
Elekes-Köllő  Tibor:  A  marosfalvi  hidakra  hívnám  fel  a  figyelmeteket,  hogy  ne 
felejtsétek el. A másik dolog pedig, az volna, hogy az internetet itt meg kellene oldani. 
Egyed József: Meg van már beszélve, holnapra meglesz, mindenki e-mailen fogja kapni 
a kódot. 
Egyed  József:  A  kamera  rendszer  bővítésének  fontosságára  szeretném  felhívni  a 
figyelmüket,  ismételten.  A  másik  dolog,  amiről  véleményt  szeretnék  kérni,  az  a 
könyvelő helyzete. A múltkor volt egy határozat arról, hogy a könyvelőt vizsgáztassuk, 
most  jelentkezett  valaki,  hogy  transzferrel  átjönne  könyvelői  státusba.  A  tanácstól 
szeretném kérdezni, hogy akkor ezt végigcsináljuk, vagy hirdessünk versenyvizsgát és 
úgy  vegyük  fel  az  illető  személyt?  Ez  a  személy  újfalvi,  ért  a  dolgokhoz,  állami 
szektorból jön, jó könyvelő. Ha így felvesszük, akkor vissza kell vonni a határozatot. Ha 
pedig versenyvizsgát hirdetünk,  akkor jöhet ő  is,  más is.  Vélemény szeretnék kérni, 
mivel újfalvi személyről van szó. 
Elekes-Köllő Márta:  Nekem az a  véleményem, hogy nem tudom ki  az,  de  hogyha 
újfalvi  és  tud  transzferrel  jönni  és  megfelel  szakmailag,  akkor  legyen  az  övé  az 
elsőbbség. A lényeg, hogy újfalvi legyen. 
Egyed József: Biztos, hogy megfelelő és el tudja végezni a munkát.
Molnár Vince: El kell fogadni.
Elekes-Köllő Tibor: Nekem egy kicsit furcsa, hogy még nem könyvelt közintézményt. 
Egyed József: Egy sem könyvelt még közintézményt. Nagyon keveset találunk olyat.
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Elekes-Köllő Tibor: Inkább legyen újfalvi, mint egy idegen.
György Zsolt: Ha a polgármester úr úgy látja, hogy megfelel, akkor jöjjön.
Egyed József: Mindenféle képen megfelel.
Gál Katalin: Mérlegképes-e?
Egyed József: Igen. Minden szinten megfelel. 
Egyed  József: Akkor  megértettem,  elfogadjuk  a  személyt.  Már  beszéltünk  a 
Prefektúrával, annyit kell csak tegyünk, hogy visszavonjuk a határozatot. 
Elekes-Köllő Márta: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e? Nincs.  Akkor az 
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Elekes-Köllő Márta       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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