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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2014.  április  24.-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  2014/119-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. Gyulai Artúr
10. Horváth Dumitrina
11. Kovács Levente
12. Marthy Barna
13. Mihálydeák Ervin
14. Molnár Vince
15. Tótpál László

A tanács tagjai teljes létszámban jelentek meg a tanácsülésen. 
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 Tibor,  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  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  leltár 

módosításának elfogadására
2. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  ingatlan 

telekkönyvezési dokumentációjának elfogadására
3. Az előző, 2014 március 20-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
4. Különfélék
Elekes-Köllő Tibor ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki 

elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A polgármester úr kéri a napirend kiegészítését a 25-
ös számú határozattervezettel, a helyi adókkal kapcsolatosan. 
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A napirendi pontokat a Képviselő Testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el.

Napirendi pontok tárgyalása
1. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  leltár 

módosításának elfogadására
Kovács  Ileana  Éva:  A  2012-ben  elfogadott  210-es  pozíciónak  a  módosítása  van 
előterjesztve,  ugyanis  kiderült  a  Polgármesteri  Hivatal  telekkönyvezésénél,  hogy  a 
hivatal területének más mérete van. 
Elekes-Köllő  Tibor:  A  Gazdasági  Szakbizottság  egyöntetűen  elfogadta  a 
határozattervezetet.
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  15 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező 
ingatlan telekkönyvezési dokumentációjának elfogadására

Kovács  Ileana  Éva:  3  telekkönyvezési  dokumentáció  van  elfogadásra  előterjesztve, 
mind a három ingatlan szerepel a Község közvagyonában. Az első, a fotbalpályán lévő 
épület és az alatta levő területnek a telekkönyvezése, a második a kilyénfalvi közösségi 
háznak  az  épülete  és  a  régi  néptanács,  az  üzlet  épületének  a  telekkönyvezése  és  a 
harmadik a Polgármesteri Hivatal területének a telekkönyvezéséről van szó.
Molnár Vince:  A kilyénfalvi közösségi házban a közbirtokosságnak is része van, az 
miért nem került bele?
Kovács Ileana Éva: Itt csak a területről van még szó. Utólag lesz az épület is. 
Elekes-Józsa Márton: Rosszul volt leküldve az anyag.
Kovács Ileana Éva: Elírás történt, elnézést kérünk.
Molnár Vince: A kilyénfalvi háznál Suseni 935-ös házszám szerepel, ez nem hibás?
Kovács Ileana Éva: Szólok a kollegáknak, hogy javítsák ki.
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  15 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet az 54/2013-as határozat módosítására, amely a helyi adók 
és illetékekre vonatkozik

Kovács  Ileana  Éva:  A  prefektusi  intézménynek  az  átirata  alapján  javasoltuk  a 
módosításokat, mivel amikor ellenőrizték a  határozat törvényességét, egy pár javítani 
valót  találtak benne.  Ezek vannak felsorolva:  a  3  tonna feletti  autóknak a adója,  az 
urbanisztikai  bizonylatok, valamint a válási illetékeknek a megnevezése és a fiskális 
bizonylatokra kirótt illetékek módosulnak. 
Elekes-Köllő  Tibor:  A  gazdasági  szakbizottság  egyöntetűen  elfogadta  a 
határozattervezetet.
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács  15 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2



4. Az előző, 2014 március 20-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Kovács Levente: Van egy hiba benne, hogy a nevem nem Attila, hanem Levente. Azt 
kérem kijavítani.
Molnár Vince: A határozat helyett, szabályzat kell, a legelési szabályzatról volt szó.
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet 
elfogadjuk a javasolt módosításokkal? A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet.

1. Különfélék
Egyed József: A Harvízről szeretnék beszélni. Nehéz témáról van szó, mert senki 

nem tudja, mi lenne a megfelelő megoldás. Nem tettük be napirendi pontnak, mert nincs 
letisztázódva még a téma, de meg kellene beszéljük. A Harvíz Egyesületet Csíkszereda 
város alapította, de része van benne a Megyei Tanácsnak is, 90%-ban a megyeszékhely 
és  10%-ban  a  Megyei  Tanács  tulajdonában  van.  Előnyünk  abból  származna,  ha 
beszállnánk, hogy ez egy rendezett szolgáltató, be tudja hajtani a pénzeket, tud pályázni 
fejlesztésekre. Megcsinálták a Mastertervet, amibe bele van foglalva Újfalu is. Viszont 
árilag duplájára fog emelkedni a szolgáltatás. Még a szomszéd falvak se döntöttek, nem 
tudják, mi lenne a helyes út. 

Ami a jelenlegi pályázatunkat illeti, még nem sikerült beszéljek a bukarestiekkel, 
hogy ők miért feszegetik, hogy részesei vagyunk-e egy regionális szolgáltatónak. Olyan 
visszhangok vannak, hogy mivel a minisztériumnak kevés a pénze, megpróbálják ezeket 
a pályázatokat átruházni a regionális szolgáltatóknak, hogy gyakorlatilag ezek vigyék 
végig ezeket a beruházásokat és ezáltal a minisztérium mentesülne ettől a tehertől. Ezek 
szerint, pályázati pénzekre csak akkor számíthatunk, ha csatlakozunk a Harvízhez. Még 
nem lehet tudni, hogy tényleg így lesz-e. 

Nekünk  ami  még  szükségünk  lenne  fejlesztésre  és  ha  önerőből  kellene 
megcsinálni, akkor 18 millió lejbe kerülne. Ha, ügyesek vagyunk, lehet 15-ből is meg 
tudnánk csinálni, viszont pályázati pénzből ez akár duplájára is rúghat. Még a közös 
gerincvezetéket, a derítőállomás felé vezető gerincvezetéket, kellene felújítani. Ezt kb. 
8-10 millióból lehetne kivitelezni.  A szivattyúháznak a ránk eső része kb. 300.000 lej, 
valamint a Tekerőpatak és a Kilyénfalva felső részének a kiépítése, kb. egy olyan 2 
millió 100.000-200.000 lej. Ezt kell eldöntsük, hogy melyik megoldást választjuk.

Ha a Harvízbe beszállunk, akkor az történik, hogy ezt a fejlesztést a lakosság 
fogja megfizetni,  egy olyan 10 éves távlatba, de hamarabb megkapjuk a jól működő 
rendszert.  Még  egyelőre  nem  kényszerítenek,  hogy  regionális  szolgáltatónak  része 
legyünk, de lehet, hogy az is eljön még. Most egyelőre a fejlesztéseket kötik hozzá.  

Beszéltem  a  Megyei  Tanács  alelnökével,  Petres  úrral,  és  neki  is  az  volt  a 
véleménye,  hogy  nem  volna  jó  belemenni,  de  viszont,  hosszú  távon  nem  lát  más 
megoldást. Beszéltem a környező falvak polgármesterivel is, Alfalu nem akar beszállni, 
Csomafalva  se  akar  csatlakozni.  A remetei  szolgáltatóhoz nem érdemes csatlakozni, 
mert  ők nem tudnak pályázni.  Elhívhatjuk az elnök urat,  vagy az alelnököt is,  hogy 
beszéljük még együtt meg.
Tótpál László: Ha nem csatlakozunk, lesz-e esélyünk, hogy meglegyen a csatornázás?
Egyed József: A 322-es kiírásnál lesz még esélyünk pályázni is. Vagy önrészből 4-5 év 
alatt kifejlesztjük a rendszert. Ha csatlakozunk a Harvízbe, akkor biztosítani kell egy 
bizonyos  létszámot,  a  lakosság  két  harmada  kötelezően  kell  majd  használja.  Én  azt 

3



javaslom, hogy gyűjtsünk minél több információt ezen a téren, hogy tudjunk könyebben 
dönteni.
Molnár  Vince:  Hogy  lehet  azt  összehozni,  hogy  Alfaluval  van  szerződésünk  a 
csatornázásra, Gyergyóval a vízre és Csíkszeredával a szemétre? Hogy lehet egy kalap 
alá hozni az egészet?
Egyed  József:  A  szemétszállítás  mostmár  nem  tartozik  a  víz  és  szennyvíz 
szolgáltatásokhoz. A Harvíz pedig víz és csatorna szolgáltató is egyben. Össze kellene 
ülni a szomszéd falvak testületeivel, hogy a közös ügyeinket egy kicsit átbeszéljük. 
Tótpál László: Gyergyószentmiklós beszállna a Harvízbe?
Egyed  József:  Nem  akarnak  beszállni.  Minket  inkább  Alfalu-Csomafalva-Újfalu 
háromszög érdekelne. Egy közös tanácsülés lenne jó, hogy közösen megbeszéljük, mi 
lenne jobb a közösségnek. Ezt kellene megszervezzük.
Elekes-Józsa Márton: Volt még ilyen közös tanácsülés. Össze lehet hozni. Viszont már 
regionális rendszerbe működik a víz és a csatornázás is. Ehhez jó volna csatlakozni, 
mert az ár idővel csökkenne, mivel a szolgáltató fejleszteni tudna és jobban működtetne. 
De mi lesz abban az esetben ha a működtetés folyamán lesznek ellentétek a szomszéd 
falukkal, mi fog akkor történni? Egy regionális szolgáltató jobban meg tudná oldani az 
ellentéteket. Ez amúgy egy világtendencia, hogy a szolgáltató minél nagyobb legyen, 
mert hatékonyabban működik. 
Egyed József: Ha csatlakozunk, Csíkszereda fogja diktálni az árakat 90%-ban. És azért 
lesz nagyobb az ár, mert a fejlesztéseket az önrészből emeli meg és azt a lakosság fizeti 
meg.  Ezért  az  árak  nagyobbak  lesznek.  Minél  nagyobb  egy  szolgáltató,  annál 
kiszolgáltatottabb leszel. És szerintem Alfalu és Csomafalva nélkül a Harvíz nem fog 
minket befogadni, még ha akarjuk sem. 
Elekes-Józsa Márton: Az Újfalvi csatornarendszert ki fogja működtetni?
Egyed József: A falu. Kellene a három Önkormányzat egy céget alapítson erre a célra. 
Így olcsóbb lenne, de nem lenne fejlesztés.
Elekes-Józsa Márton: Az önköltségi ár az csökkenne egy nagy szolgáltató esetén, a 
fejlesztést meg amúgy is meg kell fizetni.
Egyed József: A 322-es kiírással ha sikerülne megoldani a fejlesztést, akkor azt nem a 
lakosság kellene megfizesse. Most azt kell eldöntsük, hogy a lakosságot terheljük, vagy 
az önkormányzatot. 
György Zsolt: Ha csatlakozunk és a lakosság ráfizet, akkor az önkormányzatnak több 
pénze marad fejlesztésre.
Egyed József: Önrészből is meg tudnánk oldani.
György Zsolt: És akkor egy pár év múlva mi is olyan árat fogunk előállítani, mint a 
Harvíz. Hosszú távon jobb lesz az önkormányzatnak, ha csatlakozunk.
Egyed József: A lakosságnak sok lesz a fizetnivaló. Miből fognak fizetni? A szemetet is 
alig tudják megfizetni.
György Zsolt: Petres alelnök úr is azt mondta, hogy hosszú távon nincs más kiút.
Marthy Barna: Nem járnánk jobban, ha beállnánk a Harvízbe és akkor, azt a részt, amit 
a lakosság kellene megfizessen pluszba, azt az önkormányzat adná meg?
Egyed József: Az törvénytelen, nem fogják megengedni.
Elekes-Józsa Márton: A vízdíjat máskép fogják majd fel a lakosok, mint a szemétdíjat, 
mivel óra fogja mérni a használt vízmennyiséget és annak arányában kell fizessenek. És 
ezt a használatot majd tudják mérsékelni.
Gál Katalin: Nehéz döntés előtt állunk, én azt javaslom, hogy a három testület üljön 
össze. Addig nem tudunk dönteni.
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Molnár  Vince:  Ha  csatlakozni  fogunk  a  Harvízbe,  a  6-os  bekezdés  3-as  pontja 
értelmében, a jelenlegi javakat be lehet vinni a szerződésbe. Ez figyelembe van-e véve? 
Amit eddig költöttünk a rendszerre, az ne menjen kárba. És a Post mediu pályázatba is 
kellene lássuk, hogy mennyi rész lesz ránk fejlesztve.
Gál Katalin: Jó volna meghívni az alelnök urat, vagy az elnököt, lássuk, hogy ők is mit 
szeretnének és hogy együtt tudjuk átbeszélni a dolgokat.
Egyed József: És a Harvíz vezetőségét és azt, aki a Mestertervet állította össze.
Elekes-Köllő  Tibor:  Jó  volna  minél  hamarabb  összehozni  a  találkozást.  Egyéb 
hozzászólás a különfélékbe?
Egyed József: Akartam hozni egy árajánlatot, de nem sikerült, mert sajnos nem rakták 
még  össze.  A  Depisto  cégtől  kértem  egy  árajánlatot  a  kamerarendszer  bővítésére, 
Pálfalába tevődne egy kamera, oda ahol a busz megfordul és Alszegbe a Mmaroshídnál, 
hogy lehessen látni a három utcát, plusz Kilyénfalván egyet, ami az Erdőlő utat kellene 
befogja és a központot.  Remélem, hogy a következő testületi ülésre lesz árajánlat és 
akkor majd el tudjuk dönteni, hogy bevállaljuk-e és ha igen, honnan szerzünk rá pénzt. 
Gál  Katalin:  A régi  óvoda  épületével  kapcsolatosan  érdeklődnék,  mi  a  helyzete  az 
épületnek, sikerült-e a lebontási engedélyét megoldani? 
Egyed  József:  Nem  sokat  dolgoztunk  ezzel  kapcsolatosan,  de  felgyorsítsuk  az 
eseményeket e téren. 
Egyed Márta: A Koszorúsi járdával kapcsolatosan valami előrelépés történt-e?
Egyed József: Építkezési engedély fázisban vagyunk, minden rendben van, közelebbről 
árajánlatokat  fogok kérni,  több cégnek megmutattam már  a tervet,  de  a  kifizetése  a 
harmadik  negyedévre  volt  betervezve.  Úgy  gondolom,  hogy  a  munkálat  nem  lesz 
hosszabb egy hónapnál, úgy hogy a falunapokra elméletileg meg kellene legyen. Akkora 
már fizetőképesek leszünk.
Elekes-Józsa Márton: Én azt szeretném jelezni, hogy a bányai lelátónál sok a szemét. 
Mihálydeák Ervin: Minden nap, folyamatosan szedik ott a szemetet. 
Elekes-Józsa Márton: Az a baj, hogy nagyon sok idegen ott megáll és nem kellene 
lássák, hogy mennyi ott a szemét. Valami megoldást kell keresni, vagy egy nagyobb 
tároló kellene, vagy kettő kisebb.
Egyed József: Ha műanyag ládát teszünk oda, azt a medve fogja széttörni és a szemetet 
szétszórni. 
Mihálydeák Ervin: Vaskonténer kellene oda.
Elekes-Józsa Márton: A tekerőpataki túlsó kijáratánál rosszul állnak a falujelző táblák. 
Gál Katalin: Csomafalvából bejövet is rossz a tábla. 
Egyed  József:  Megoldjuk,  újracsövezzük.  A  falujelzőtáblákkal  volt  még  egy 
alkalommal  egy  beszélgetés,  hogy  kiírjunk-e  egy  pályázatot,  hogy  érdekesebbeket 
tegyünk ki, vagy maradjanak ezek?
Elekes-Józsa Márton: Ezek a táblák meg kell maradjanak, mert ilyen formába ezeket a 
törvény előírja, ezeket módosítani nem lehet, csak a felfüggesztésüket esetleg. Ezeken 
kívül még lehet tenni egy más érdekesebb falujelző táblát is. 
Egyed József: Én is ilyenre gondoltam, mivel európai út halad keresztül Tekerőpatakon. 
A kérdés az, hogy írjunk rá pályázatot, vagy terveztessünk inkább mi?
Elekes-Köllő Tibor: Terveztessünk inkább mi.
Egyed József: Felkérünk akkor egy-két tervezőt, hogy csinálják meg és utána a testület 
eldönti, hogy melyik legyen. 
Marthy Barna: Nincs gyalogátjáró az iskola körül és jelzőtábla sincs.
Mihálydeák Ervin: A táblák megvoltak. Leellenőrizzük és megcsináljuk.
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Elekes-Józsa  Márton:  Indokolt  a  40-es  tábla  Marosfalva  végén?  Szerepel  az 
hivatalosan is?
Egyed József: Valószínű, mert a megyei útügynek a feladata, hogy kitáblázza, nem a mi 
feladatunk. Ott elég sok baleset történt, elég veszélyes zóna. De küldhetünk egy átiratot 
a megyei útügynek is. 
Elekes-Köllő Tibor: Az új benzinkúttal kapcsolatosan érdeklődnék. 
Egyed József: Egy udvarhelyi cég fog szolgáltatni, a felajánlott területek közül a Deák 
Leventéék területét választották, a focipálya mellett. Telekkönyveztek, megvásárolták a 
kutat, két 6.000 literes tartályos kutat. Az üzemanyag minősége jó lesz, mert a Mol-tól 
vásárolják  az  üzemanyagot.  Én  kértem,  hogy  legyen  egy  gázkút  is  meg  egy 
kompresszor. Most folyik a tervezése, az engedélyeztetése, még kell legalább két hónap, 
amíg abból benzinkút lesz. 
Elekes-Köllő Tibor: A régi benzinkút helyén mi lesz?
Egyed József: A  térnek  a  rendezése  egy  komoly  kérdés,  gondolkodunk rajta.  Nem 
szeretném elsietni.
Elekes-Köllő  Tibor: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e?  Nincs.  Akkor  az 
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Elekes-Köllő Tibor       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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