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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 1412/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2014.  május  29.-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  2014/160-as  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. Gyulai Artúr
9. Kovács Levente
10. Marthy Barna
11. Mihálydeák Ervin

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak Tótpál László, György Zsolt és Molnár Vince tanácsos urak és Horváth 
Dumitrina tanácsos asszony. 

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője,  Kedves  Botond,  testnevelés  tanár  úr,  Bányász  Etelka,  könyvelő  és  Sajgó 
Annamária,  közbeszerző,  valamint  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. Határozattervezet a 2014-as évi Helyi Költségvetés I. negyedéve végrehajtásának 

jóváhagyására
4. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola  tanügyi 

káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2014 január  –  március 
időszakra
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5. Határozattervezet  a  „Vasláb-Újfalu”  Fejlesztési  Egyesület  finanszírozásának 
jóváhagyására

6. Az előző, 2014 április 24-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
7. Különfélék
Elekes-Köllő  Tibor  ülésvezető  megkéri  a  testületet,  hogy hozzák előre  a  Kedves 

Botond tanár úr által előterjesztett témát és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és 
kéri,  aki  elfogadja,  kézfelemeléssel  jelezze.  A  polgármester  úr  kéri  a  napirend 
kiegészítését 2 határozattervezettel, az első, a költségvetés módosításával kapcsolatosan 
a második pedig a közbeszerzési program módosításával kapcsolatosan. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

Kedves  Botond:  A  falunapok  alkalmával  futóversenyt  szeretnénk  szervezni,  egy 
rövidtávú futóversenyt, 6 km távon, a központ és a Csík utca területén, korosztálytól 
függetlenül.  10  órakor  lenne  a  start.  Segítséget  kérek  a  szervezés  jóváhagyásának 
beszerzésére,  valamint  anyagi  támogatást  a  kupák,  díjak  és  a  szervezési  költségek 
fedezésére.
Egyed József: Gondolom, hogy a forgalmat le kell majd állítani.
Kedves Botond: Mivel megyei útról van szó, lehet, hogy a megyétől is engedélyt kell  
kérni.
Elekes-Köllő Márta: Csak az európai utakra kell engedélyt kérni.
Egyed József: Egy községi úton nem lehetne megszervezni?
Kedves Botond: Annak nem lenne látványossága. És nagy népszerűségnek örvendenek 
ezek a típusú rendezvények.
Egyed József: Körülbelül mennyibe kerülne?
Kedves Botond: Minimum 1.500 lej, plusz a rajtszámok, a víz, gyümölcsök. Ezekre is 
szükség lesz, mivel körülbelül másfél órás lesz a verseny.
Egyed József: A legmegfelelőbb időpont az kedden, július 1-én lenne. 
Elekes-Józsa  Márton:  Ha  beindul  a  kaszálási  szezon,  akkor  a  a  vaslábi  úton  a 
traktorokra is számítani kell, azok sokat poroznak. 
Kedves Botond: Ez az útvonal nem forgalmas, biztonságosabb, a futó pedig kibírja a 
port is, meg ha kell akár az esőt is. 
Egyed József: A szenétei út kényelmesebb lenne.
Gál Katalin: De arról nem fog tudni senki. 
Egyed József: Még utána nézünk és megbeszéljük a részleteket.

Kedves Botond tanár úr megköszöni a rászánt időt és figyelmet és elköszön a 
jelenlévőktől, majd távozik.

A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:

1. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  leltár 
módosításának elfogadására

Egyed József: Készülünk a 125-ös kiírásokra a mezei és erdei utak javítására. Ahhoz, 
hogy pályázni tudjunk, telekkönyvileg rendbe kell tenni ezeket az utakat és be kell venni 
a őket a közvagyonba.  Tekerőpatakon, az Aranyosparlag nevezetű út  és Újfaluban a 
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Folyam-Malomútja és Dorma, valamint a Fenyés utca felső feléből induló utakról lenne 
szó.
Elekes-Józsa Márton: Az utakat mi alapján választották ki?
Egyed  József:  Forgalom  nagysága  szerint,  az  állapotuk  szerint  és  az  szerint,  hogy 
lényeges  pontokat  kössenek  össze,  például,  hogy  el  tudjanak  a  gazdák  érni 
mezőgazdasági gépekkel Gyergyószentmiklósba, valamint, hogy minél nagyobb részét 
szolgálja ki a lakosságnak.
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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

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

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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  a  2014-as  évi  Helyi  Költségvetés  I.  negyedéve 
végrehajtásának jóváhagyására

Egyed József:  Volt  kérés,  hogy a költségvetés jóváhagyást  negyedévente tegyük be. 
Minden úgy volt elköltve, ahogy az jóvá volt hagyva, ha valakinek kérdése van, azt 
megkérem, tegye fel kérdéseit szakembereinknek.
Gál Katalin: A gazdasága 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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola 
tanügyi  káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2013 
szeptember – október időszakra

Egyed József: Az adminisztratív tanács jóváhagyta és kérte a tanács jóváhagyását is.
Gál Katalin: A gazdasága 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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet a „Vasláb-Újfalu” Fejlesztési Egyesület finanszírozásának 
jóváhagyására

Gál  Katalin:  A  gazdasága  szakbizottság  egy  tartózkodással  elfogadta  a 
határozattervezetet.
Egyed József: Azt kérjük elfogadásra, ami a költségvetésnél is el lett fogadva.
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
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határozattervezetet  elfogadjuk? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal,  1 tartózkodással 
(Marthy Barna) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

6. Az előző, 2014 április 24-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet 
elfogadjuk? A Helyi  Tanács 11 igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyvet.

7. Határozattervezet a közbeszerzési program jóváhagyására
Egyed József:  Egy pontban módosul  a közbeszerzési  program,  a kotrógépet kellene 
bevenni a programba.
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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

8. Határozattervezet a költségvetés módosítására
Egyed József: A kotrógépre megnyert LEADER pályázati pénzzel lesz kiegészítve a 
költségvetés.
Gál Katalin: A gazdasága 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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

9. Különfélék:
Egyed Márta: Az alszegi út javításra szorul, bár egy-két helyen tölteni kellene, mert 
nagyon rossz az állapota.
Egyed József: Viszünk oda töltést és javítunk rajta. Június 15-én jön egy újabb csapat és 
fog neki a csatornázási munkálatoknak. Utána lehet inkább utat javítani. Kértünk még 
anyagot a bányától, remélem, hogy segítenek.
Gál Katalin: A csatornázási munkálatokkal kapcsolatosan, el szeretném mondani, hogy 
a csapat Kilyénfalván nagyon jó munkát végez. És még lenne egy kérdésem, hogy az 
óvoda épület lebontásával haladtak-e előre a dolgok?
Egyed  József:  Elkezdtük  összerakni  a  lebontási  engedélyhez  szükséges  aktákat. 
Reméljük, minél hamarabb meglesz.
Gál Katalin: Jó lenne a falunapokig meglegyen.
Egyed József: Nem kicsi munka, de megpróbáljuk. 
Gál Katalin: A Harvíz-el volt-e egyeztetve?
Egyed  József:  A  választások  után  akartak  beszélni  velünk.  Viszont,  kaptunk  egy 
átiratot, hogy a minisztérium fizetni fog. Úgy hogy, aktualitását vesztette a Harvíz téma. 
A megmaradt részekre megpróbálunk még pályázni. És nem is biztos, hogy bevennének 
a Harvízbe, mivel olyan feltételeket szabtak meg, amiket mi nem tudnánk teljesíteni. 
Inkább  fejlődjünk  lassabban,  de  biztosabban.  De  ettől  függetlenül  megpróbáljuk 
összehozni a három testületet még a falunapok előtt.
Gál  Katalin:  A  szavazással  kapcsolatosan:  jobb  részvétel  volt,  ahol  összefogtak  a 
pártok. Meglepődtem az RMDSZ levelén. Az első sorban olyan felháborító dolgokat ír, 
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hogy sokan, akik elolvasták, el se mentek szavazni. Az az erkölcsi kérdés tevődött fel  
bennem, hogy megéri-e helyi szinten csatározni, mikor már a vezetők megegyeztek.
Elekes-Köllő Tibor:  Ezt  a  témát  nem a tanácsülésen kellene megvitatni.  Hagyjuk a 
gyűlés végére. Nincs miért a politikai dolgaink bekerüljenek a jegyzőkönyvbe.
Bálint Attila: Az óvodánál a kert még nincs befejezve. Ha ad a hivatal faanyagot, akkor 
a szomszédok megcsinálják.
Egyed József: Jövő héten foglalkozni fogok az óvodával.
Bálint Attila: A lakosok szeretnék felújítani a központi kutat, segítséget kérnek hozzá.
Egyed József: Segíteni fogunk.
Elekes József: Libánba vizet vezettek a lakosok a Dénes dombon, a tulajdonos viszont 
bért kér, havonta fizetni kellene neki érte. Kellene beszélni a tulajdonossal, hogy adja el 
a forrást és a község vegye közvagyonba. 
Egyed József:  A területet a szomszédok kellene megvegyék. Az önkormányzat nem 
veheti meg. Beszélünk majd vele.
Egyed  József:  Volt  Tekerőpatakon  egy  összejövetel  a  közbirtokosság  témáján. 
Megoldást kerestek az illegális kaszálás és falopás ellen. Az a kérdés is felmerült, hogy 
a rendőrség mennyire léphet fel a tolvajok ellen? Kellene 1-2 ember, aki folyamatosan 
járná a határt a nyár folyamán. Jövőre pedig egy helyi rendőrséget kellene szervezni. 
Kértünk árajánlatot  is  erre  a  célra  Gyergyószentmiklósról,  akik hajlandóak lennének 
nekünk  szolgáltatni  11  lejes  órabérrel,  plusz  1  lej/km költséget  számítva  az  autóra. 
Nézzük meg,  honnan tudnánk a költségvetésből elkülöníteni erre a célra.  Körülbelül 
négy hónapról lenne szó.
Elekes-Józsa  Márton:  Meg  kellene  érdeklődjük,  hogy  a  helyi  rendőrség 
Gyergyószentmiklóson mennyire hatásos. Egy autóval mit tudnak csinálni? Gyergyói 
polgárőrségre  miért  volt  szükség?  Lehet,  hogy  a  rendőrség  nem  volt  megfelelő  a 
mezőőrségre. 
Egyed József:  A polgárőrség nem tud intézkedni,  a  helyi  rendőrségnek pedig nincs 
autója és kevés a személyzete. A kettő egymás nélkül nem tud működni. Sürgősen tenni 
kell valamit ebbe az ügybe.
Elekes-Józsa Márton: Mindenképen idegent kell alkalmazni.
Egyed József: Akkor a Gyergyói hivatallal beszéljünk-e?
Elekes-Köllő Tibor: Egyszer ellenőrizzük le a hatékonyságukat.
Elekes-Józsa Márton: Ha vállalják azokat a dolgokat, amire nekünk szükségünk van, 
akkor igen.
Egyed  József:  Össze  fogunk  állítani  egy  költségvetést  arra  a  szolgáltatásra,  amit 
szeretnénk és a testület  elé hozzuk. Kössünk egy hónapra szerződést  velük és akkor 
lássuk, hogy hatékonyak-e vagy se. És ha igen, akkor hosszabbítjuk a szerződést.
Elekes-Köllő Tibor: A marosfalvi hidakkal kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed  József:  Ha  meglesz  a  kotrógép,  körülbelül  ősszel,  vagy  legközelebb  jövő 
tavasszal megcsináljuk. 
Elekes-Köllő Tibor: A libáni iskolába van a tejgyűjtő központ? Erről nem döntöttünk.
Egyed  József:  Létrejött  egy  egyesület,  ami  megoldaná  a  tejbegyűjtést.  Székhelyet 
kértek. Én javasoltam az iskola épületében az egyik termet. Ezt jó ötletnek tartom, mert 
segíteni fog a libáni lakosokon. 
Elekes-Köllő Tibor: Az még oktatási intézményként szerepel?
Egyed József: Csak az egyik részét foglalták le. Az épület pedig az önkormányzaté.
Elekes-Köllő Tibor: A kultúrotthonba hogy állnak a munkálatok?
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Egyed József: Kiszerződtük a vécét. A csatornázás és a víz be van vezetve. A probléma 
a  fűtéssel  lesz.  A közbirtokosságtól  szeretnék  kérni  támogatást  a  fűtésrendszerre.  A 
homlokzati  rész  felújításán  most  dolgozunk.  Villanyt  kellene  még szerelni.  Ennek a 
költségét még nem tudjuk. De nem lesz elég a pénzünk az összes szükséges munkálatra. 
Elekes-Köllő Tibor: Sport terén támogatást kértek focibajnokságra.
Egyed József: Nem nagy összegről van szó. Segítünk nekik. Arra gondoltam, hogy a 
pályát majd bérbe adjuk, hogy abból legyen pénz a csapatnak. Körülbelül 3.000 lejbe 
kerülne. 
Gyulai Artúr: A tekerőpataki kultúrotthonnal kapcsolatosan, tetőellenőrzés lesz-e, mert 
csepeg a víz? Az öltözőben meszelésre lenne szükség. A kamerákkal kapcsolatosan, az t 
szeretném kérdezni, hogy gyakorlati hasznot hoztak-e? Esetleg, hol lehet visszanézni a 
felvételeket?
Egyed József: A hivatalnál vissza lehet nézni, a rendőrség is használja folyamatosan. A 
kultúrotthon tetőzetét megnézzük, de nem lesz pénz rá az idén. 
Gyulai Artúr: Volt egy gyűlés Tekerőpatakon és a tanácsosok nem voltak értesítve. 
Egyed József: A tanácsosok jelenléte nem volt kötelező, de amúgy se én szerveztem a 
gyűlést.
Gyulai Artúr: A közvilágítással kapcsolatosan: ki vannak égve az égők több helyen. 
Mihálydeák Ervin: Le kell jelenteni a házszámokat.
Marthy Barna: Mikor lehet bekötni a csatornázást?
Egyed József: Augusztusban kezdődnek a csatlakozási munkálatok.
Elekes-Köllő Tibor: A Barázdába is ki kellene hirdetni a lakosságnak, hogy tudják mi 
az eljárás, ha csatlakozni szeretnének.
Matrhy Barna: A gazda kérheti, megszabhassa, hogy hova kössék be?
Egyed József: Igen. 
Elekes-Józsa Márton: A csatornázási munkálatok miatt gödrök maradtak a Faluközén 
és útjavításra lenne szükség.
Egyed József: A Viaduct majd megoldja. 
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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