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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 1641/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2014.  június  26.-án  20  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  2014/219-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. Kovács Levente
10. Mihálydeák Ervin
11. Molnár Vince

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak Tótpál László, Gyulai Artúr és Marthy Barna tanácsos urak.

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője, 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 az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
2. Határozattervezet  a  12015/25.  06.  2013-as  Együttműködési  szerződés  2.-dik 

kiegészítő iratának jóváhagyására
3. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonában  levő,  Tekerőpatak 

külterületén található erdőből, széltörésből származó fakitermelés mennyiségéről 
és ennek rendeltetéséről a 2014-es évben

4. Az előző, 2014 május 29-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
5. Különfélék
A polgármester úr kéri a napirend kiegészítését 2 napirendi ponttal, az első, a de 

minimis segély tervének módosításával kapcsolatosan, a második pedig Gyergyóújfalu 
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Község  köztulajdonában  levő,  Újfalu  külterületén  található  erdőből,  széltörésből 
származó fakitermelés mennyiségéről és ennek rendeltetésével kapcsolatosan. 

Elekes-Köllő Tibor ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
Kovács  Ileana  Éva:  Ábécé  sorrendbe  György  Zsolt  tanácsos  úr  következik.  Őt 
javasoljuk. 
Elekes-Köllő  Tibor ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  György  Zsolt 
tanácsos  úr  legyen az  üléselnök a  következő 3  hónapban?  A Helyi  Tanács  11  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet a 12015/25. 06. 2013-as Együttműködési szerződés 2.-dik 
kiegészítő iratának jóváhagyására

Kovács  Ileana  Éva:  A  Megyei  Tanács  kérte  a  kiegészítő  okiratot,  a  kifizetés 
módozatának a módosításáról szól. 
Gál Katalin: A Gazdasági Szakbizottság 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.

3. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonában  levő, 
Tekerőpatak  külterületén  található  erdőből,  széltörésből  származó 
fakitermelés mennyiségéről és ennek rendeltetéséről a 2014-es évben

Gál  Katalin:  A Gazdasági  Szakbizottság  elfogadta  a  határozattervezetet.  5  tanácsos 
szavazott 60 lej/m3-es indulási árra, 2 tanácsos pedig 70 lej/m3-es indulási árra.
Egyed  József:  Az  összeg  rendeltetése  a  központi  park  felújítása  volna.  Két  cégtől 
kértünk árajánlatot. Be fogjuk mutatni a látványterveket is. 
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 de minimis segély tervének módosítására
Kovács  Ileana  Éva:  A  Versenyhivatal  kéri  a  de  minimis  szabályzat  módosítását, 
tekintettel  arra,  hogy az  Európai  Bizottság  módosította  a  hatályos  jogszabályokat.  3 
pontban szükséges módosítanunk a szabályzatot, éspedig: a közúti szállítást végző cégek 
is  részesülhetnek a  segélyben,  de  nem használhatják áruszállító  autó beszerzésére,  a 
nehéz helyzetekben levő cégek is részesülhetnek ebben a segélyben, valamint odaítélés 
esetén a  hivatal  a  kiértesítőbe bele  kell  foglalja,  hogy a  megadott  segély az  egy de 
minimis segély. 
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Gál Katalin: 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  11 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonában  levő,  Újfalu 
külterületén  található  erdőből,  széltörésből  származó  fakitermelés 
mennyiségéről és ennek rendeltetéséről a 2014-es évben

Gál  Katalin:  A  Gazdasági  Szakbizottság  200  lej/m3 indulási  árral  fogadta  el  a 
határozattervezetet. 
Mihálydeák Ervin: A rendeltetése az összegnek a csatornázási munkálatok önrésze, ez 
az összeg már bele van foglalva az idei költségvetésbe.. 
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.

6. Az előző, 2014 május 29-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Elekes-Józsa Márton: A csatorna felett lesüllyedt az út, azt kellett javítani.
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 10 igen szavazattal,  1 tartózkodással (Molnár Vince) és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet.

7. Különfélék:
Egyed József polgármester bemutatja a testületnek a központi térnek a látványterveit. 3 
terv van. Mindegyikben zöld övezet is van, padokkal, de standok is, hogy piacnak is 
megfeleljen, 26 parkoló hely lesz kialakítva, kompozíciós elemek, bicikli tartók és vécék 
is lesznek. A forgalom egyirányú lesz. Lámpatestek fogják világítani a parkot. Az a terv 
a legfunkcionálisabb, amelyiken a parkolók oldalba vannak téve a standok közelébe és a 
piacosok  könnyebben  fel  tudják  tölteni  az  árut  a  parkolóból.  A  teret  kockakővel 
számolták  lerakni.  Elküldjük  a  látványterveket,  hogy  mindenki  tudja  őket 
tanulmányozni, hogy aztán eldöntsük, melyik a legjobb változat.
Molnár Vince: Közösségi ház, vagy egy új kultúrház nem lesz a téren?
Egyed József: Már van kultúrházunk. 
Molnár Vince: Hova lehetne akkor építeni egy közösségi házat?
Egyed József: Vannak más területeink is.
Molnár  Vince:  Én  ragaszkodok,  hogy  legyen  oda  a  központi  térre  építve.  A  hátsó 
parkoló helyet meg lehetne hagyni egy közösségi építkezésre, családi rendezvényekre 
például. 
Egyed József: Itt van nekünk a Metró, a konyha bővítésével meg lehetne azt oldani. 
Mivel ez a helység nekünk már adott, olcsóbban megúsznánk, ha módosítanánk rajta.
Molnár Vince: Ha jóváhagyják, akkor rendben van.
Egyed József: Kérünk majd engedélyeket.
Elekes-Köllő Tibor: Beszéljük meg, hogy akarjuk-e vagy se?
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Gál  Katalin:  Javaslat:  a  kompozíciós  elem nem szükséges,  lehetne  előrébb hozni  a 
standokat is és akkor ki lehet alakítani egy akkora teret, hogy egy épületet fel lehessen 
oda építeni a hátsó részbe.
Egyed  József:  Nem  valószínű,  hogy  belefér  az  összegbe  az  építkezés  is.  Esetleg 
felajánljuk a teret építkezésre a közbirtokosságnak.
Elekes-Józsa Márton: Szerintem egy piac nem tud szép lenni, azt ki kell onnan venni. 
Vagy egy szép bezárást a frontra kellene tenni, hogy ne látsszon a piac, mert nem egy 
központba való tevékenység a piac.
Egyed József: Csak egy nap van piac egy héten. Lehet módosítani a terven. De ott van 
közel a parkoló, ki tudja könnyen rakni a terméket, rendezett lesz a tevékenység. Most 
van lehetőségünk 75.000 eurót lehívni erre a célra. Úgy hogy készítsük el. 
Elekes-Köllő Tibor: Szavazásra bocsájtja a terv megvalósítását. Ki van amellett, hogy 
legyen piactér? A Helyi Tanács 9 igen szavazattal, egy ellenszavazattal (Molnár Vince) 
és egy tartózkodással (György Zsolt) elfogadta a piactér létrehozását.
Molnár Vince: Épületet kellene oda építeni.
Egyed  József:  Vannak  jelenleg  is  olyan  épületeink,  amelyekre  még  elképzeléseink 
sincsenek.
Molnár Vince: A piacteret el kellene vinni a Cigány utca végére és meghagyni a teret 
építkezésre. 
Egyed  József:  Esetleg  a  közbirtokosságnak,  ha  lenne  oda  székház,  más  közösségi 
épületre nem lenne oda szükség.
Elekes  József:  A  teret  rendezni  kell  mindenképen,  a  főútra  eső  részét  úgy  kellene 
megoldani és lezárni, hogy ne lehessen hirtelen kifutni az útra és belátni a térre sem. 
Utólag is ki lehet építeni a tér hátsó felét a közbirtokosságnak. 
Egyed  József:  A  biciklitartót  előrébb  kellene  hozni.  A  kompozíciós  elem  nem 
szükséges, akkor az út előrébb kerülhet és maradhat tér a hátsó részen. 
Egyed Márta: Melyik változat legyen? A harmadik lenne a legjobb, mert jobban le van 
zárva elöl.
Elekes-Köllő Tibor: A vásárlók nem tudnak autókkal bemenni. Ez egy kis hiányosság. 
Elekes-Józsa Márton: Vásároljanak kosárral. A látványjavítás jó sok fával történjen. 
Középre kerüljön a kompozíciós elem, hogy autóval ne tudjanak bemenni középre. A 
sebességkorlátozást sem kellene elfelejteni.
Elekes-Köllő  Tibor:  Mennyire  lesz  tartós  a  kockakő a  piacon?  Inkább az  út  körbe 
legyen leaszfaltozva. Arra költsünk inkább, a közepén nem lenne jó a tört kő is?
Egyed József:  Ha jól  le  van rakva,  a  kockakő is  tartós.  De rakhatunk tört  követ is 
közbül. 
Elekes-Köllő Tibor: Akkor inkább az aszfaltra menjen a pénz és olyan nagy por se lesz.
Egyed József: Az épített vécék szükségesek-e? Nem lesznek jók a szállítható Toiforos 
vécék? Az épített vécék nagyon sok pénzbe kerülnek.
Elekes-Köllő Tibor: Szavazzunk rá, hogy akkor aszfaltozzunk a pénzből, és ha utólag 
úgy lássuk, hogy szükség van épített vécékre, akkor majd megépíttessük őket.
Egyed József: A szemétkukák helye hol legyen?
Mihálydeák Ervin: A vécék körül. 
Egyed József: Víz is lesz hátul, kerti csapot szerelünk fel.
Elekes-Köllő Márta: Csak parkra lehetett pályázni?
Egyed József: Közterek kialakítására, orvosi rendelőkre, ilyesmikre.
Elekes-Köllő  Márta:  Ne  felejtsük  el,  hogy  ez  egy  falusi  park  lesz,  ne  legyenek 
tájidegen fajok behozva. És nagyon sokba kerül a tér rendezése.
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Egyed József: Helyi költségvetésből sem lett volna olcsóbb.
Elekes-Köllő Márta: Sokkal fontosabb dolgok is lennének, mert ezek munkahelyet nem 
hoznak.
Egyed  József:  A  hivatal  nem igazán  tud  olyat  tenni,  hogy  munkahelyet  teremtsen. 
Pályázni ösztönözzük a fiatalokat, mert másképp nem lehet tőkére szert tenni. 
Egyed József: A Leaderrel kapcsolatosan: Vasláb polgármestere felkért, hogy hozzunk 
létre egy új egyesületet, amivel pályázzunk a Leaderbe. Törvényileg meg lehet csinálni.  
Csak  4  települést  foglalna  magába  az  egyesület:  Szenttamást,  Vaslábot,  Újfalut  és 
Domokost.  Így  nagyobb  összeg  jutna  ránk  egy  nyertes  pályázat  esetén.  Csíkba  azt 
mondták,  hogy  hagyjuk  a  G10-et  és  fogjunk  bele.  Ezen  elmélkedni  kellene,  hogy 
döntsünk. Vaslábnak is nagy a lobbyereje. 90%-ban bízok benne, hogy sikeres lesz.

A  falunapokkal  kapcsolatosan:  Hétfőn  önkormányzati  nap  lesz,  kedden: 
gyerekprogramok,  tini sarok,  futóverseny,  állatkiállítás,  helyi  termékek  vására, 
fogathajtás,  íjászbemutató, vadászkonferencia,  Bagossy Broders koncert és szabadtéri 
buli,  szerdán pedig:  ébresztő,  szentmise,  régi  használati  tárgyak kiállítása,  kulturális 
programok, fellépések, nótacsokor, majd este előzenekar, utána Edda koncert. 
Elekes-Köllő  Márta:  A  mazsorettesek  szombaton  1-re  Ditróba  kellene  menjenek. 
Támogatni kellene, 12 gyerek odaszállítását. 
Mihálydeák Ervin: Ki lehet bérelni az iskolabuszt.
Egyed József: Írjanak kérést és jóváhagyjuk. Beszélek az iskola vezetőségével. 
György  Zsolt:  A  tekerőpataki  falunapok  szervezői  köszönik  a  támogatást.  Sikerült 
minden programot megtartani.
Elekes-Köllő  Tibor:  A  futóversennyel  kapcsolatosan:  jó  volna  töltést  tenni  az 
útvonalra.
Egyed József: Segítséget ígértek a bányából. Már tettünk töltést a Fenyés utcába és az 
Újútra. Ha lehetőségünk lesz, viszünk oda is töltést.
Bálint  Attila:  Kilyénfalván  az  iskola  előtt  is  kellene  töltés.  Érdeklődnék  az  óvoda 
épületével mi az előre haladat? 
Egyed József:  Még nincs  meg az  engedély  rá.  A tanügy  minisztérium is  jóvá  kell 
hagyja.
Bálint Attila: És a kútfelújítással kapcsolatosan?
Egyed József: Azt sajnos elfelejtettem, de feljegyzem és még a holnapi nap folyamán 
beszélek a kútbírókkal.
Egyed Márta: A gödröket betöltötték, amit kértem a múltkor.
Bálint Attila: Az óvodai kert meg lesz-e javítva?
Egyed  József:  Meg  lehet  csinálni,  csak  majd  a  kifizetését  be  kell  foglaljuk  a 
költségvetésbe. 
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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