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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2014.  július  30.-án  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  2014/315-ös  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-Köllő Márta 
5. Elekes-Köllő Tibor
6. Gál Katalin
7. Horváth Dumitrina
8. Kovács Levente
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 maradtak, György Zsolt és Gyulai Artúr és Elekes Józsa Márton tanácsos urak.

Az ülésen jelen van: Fleisz Zoltán, a Develo Consult cég vezetője, Egyed József 
polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község jegyzője, valamint Elekes-Köllő Angéla, 
jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az üléselnök, György Zsolt tanácsos úr hiányában, a polgármester úr javasolta 
Tótpál László tanácsos urat, ülésvezetőnek, amit a testület egyöntetűen, 12 szavazattal 
jóváhagyott. 

Tótpál  László üléselnök, 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  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola  tanügyi 

káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2014  április  –  június 
időszakra

2. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonában  levő,  Újfalu 
külterületén  található  erdőből,  egészségügyi  vágásból  származó  fakitermelés 
mennyiségéről és ennek rendeltetéséről a 2014-es évben
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3. Határozattervezet a kilyénfalvi Óvoda épületének lebontásáról és a hozzá tartozó 
terület rendeltetésének megváltoztatásáról

4. Az előző, 2014 június 26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
5. Különfélék
A polgármester úr kéri a napirend kiegészítését 1 napirendi ponttal, a tekerőpataki 

turisztikai iroda a leltári értékének és a megnevezésének a módosításával kapcsolatosan. 
A polgármester úr javaslatára a gyűlésvezető kéri a testület jóváhagyását arra, hogy a 
különfélékből a stratégia megbeszélését hozzuk a gyűlés elejére. 

Tótpál  László ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Napirendi pontok tárgyalása

Különfélék
Egyed József:  A  Develo  Consult  KFT az  a  cég,  amely  a  pályázataink  nagy  részét 
készítette, főleg a vidékfejlesztési pályázatokat. Ezért őket kértük fel, hogy a Stratégiát 
egy kicsit átdolgozzák. A Stratégia azért fontos, mert anélkül nem lehet pályázni, nem 
lehet jövőt építeni. 
Fleisz Zoltán:  Megbízást  kaptunk,  hogy  segítsünk  kidolgozni  Újfalu  fejlesztési 
stratégiáját a 2014-2020-as időszakra. Igaz, hogy Udvarhelyi cég vagyunk, de több itteni 
településen  is  pályáztunk és  a  2004-2013-as  időszakban jóval  több,  mint  10  millió, 
megközelítőleg  15  millió  euró  értékben  sikerült  külső  forrásokat  bevonni  helyi 
fejlesztésekre. Itt Újfaluban erdei és mezei utak, valamint a turisztikai információs iroda 
készült el. A külső forrás nagyon fontos a fejlesztésben, mert szerények a költségvetések 
a fejlesztésre. A stratégia kidolgozásánál meg kell nézni, hogy merre szeretne a település 
menni,  mit  szeretne  elérni.  Nálunk,  Romániában  egyből  országos  fejlesztési  tervet 
gyártanak. És nagyon gyengén áll az állam a fejlesztési tervével a következő időszakra. 
Miután  ezt  kidolgozzák,  kérik  az  Unió  jóváhagyását.  Mikor  ez  meglesz,  akkor  lesz 
érdemes megnézni, hogy milyen jellegű fejlesztéseket támogatnak inkább. Addig is, két 
tengelyen kellene stratégiát kidolgozni, az egyik, amiket a benti forrásokból meg lehet 
csinálni, a másik pedig amikre külső forrásokra lenne szükség. 
Egyed József: Egyes területeken változtak a prioritások, hogy lehet ezeket felmérni?
Fleisz Zoltán:  A  stratégia  az  egy  célhoz  vezető  út.  Egyszer  a  célokat  kellene 
megfogalmazni. A múlt stratégiából elmaradt, megoldatlan dolgokat most át lehet tenni, 
bele lehet foglalni az új stratégiába, mert nem valósultak meg. A jó cél, az egy smart cél, 
különböző  tulajdonságoknak  kell  megfeleljen.  Meg  kell  vizsgálni  a  környezetet,  a 
lakosságot, hogy vetítsük elő a változásokat, amik be fognak következni a környezetbe 
és  az  emberek fejlesztési  irányaival  kapcsolatosan.  Először  a  külső  környezetet  kell 
megvizsgálni, hogy a kintről jövő trendekből mit tudna a település magáévá tenni. Utána 
következik  a  helyi  elemzőmunka,  hogy  a  helyi  emberek  mit  szeretnének  elérni  a 
következő  időszakba.  Fókuszcsoportokkal  fogunk  szóba  állni,  SWOT  elemzéseket 
fogunk csinálni. Ezt a tanulmányt az év végéig össze szeretnénk állítani.
Egyed József: Hallottam olyan beszédeket, hogy a román állam fog kiírni 322-est, még 
az idén. Akkor stratégia nélkül hogy fogunk pályázni?
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Fleisz Zoltán:  Én  erről  nem hallottam.  De ebben az  esetben nem lesz  szükséges  a 
stratégia,  csak  egy  igazolás  arra  vonatkozóan,  hogy  a  középtávú  stratégiába 
beleilleszkedik a dolog. Erre pedig a Megyei Tanács fog igazolást adni.  De, ha lesz 
kiírás és szükség is lenne a Stratégiára, ezen nem fog múlni, akkor valamit leteszünk az 
asztalra, ami használható lesz.
Egyed József: Minden tanulmányt a tanács elé kell majd hozni, amint megvan. És neki 
kellene fogni a munkának minél hamarabb, hogy meglegyen.
Fleisz Zoltán: Senkinek nem érdeke, hogy megcsinálja a helyi Stratégiát az országos 
előtt,  hogy  előbb  lássák,  hogy  mire  fognak  pénzt  adni.  A  Stratégiába  az  kell 
belekerüljön, ami kivitelezhető. A Stratégia nem örökös. Sűrűn kell átgondolni. Ha van 
egy  új  lehetőség,  azt  ki  kell  használni,  bele  kell  foglalni  a  Stratégiába  és  alá  kell 
támasztani.  Nem  kell  attól  tartani,  ha  nincs  belefoglalva  minden  az  elejétől,  akkor 
valamiről lemaradunk. 

Egyed József polgármester úr megköszöni Fleisz Zoltán úrnak az ismertetőt és 
Fleisz úr távozik az ülésről.

A gyűlés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával: 

1. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola 
tanügyi káderei ingázási költségei kifizetésének jóváhagyására 2014 április – 
június időszakra

Kovács  Ileana  Éva:  Az  Iskola  Vezetőtanácsa  leközölte  a  jóváhagyott  összeget  és 
elfogadásra javasolta.
Tótpál László ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

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

Mihálydeák Ervin: A Gazdasági Szakbizottság 65 lej/m3 indulási árat javasolt. 3000 
darab  fáról  van  szó,  3  parcelláról  van  kibélyegezve.  Az  árverés  a  hivatalnál  lesz. 
Publikussá lesz téve. A bejövő összeg a csatornázásra lesz fordítva. 
Tótpál László ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  a kilyénfalvi  Óvoda épületének lebontásáról  és a  hozzá 
tartozó terület rendeltetésének megváltoztatásáról

Egyed József: Kilyénfalvának volt ez az óhaja, hogy az óvoda épülete bontódjon le.
Bálint Attila: Igen, a kilyénfalviak ezt akarják.
Kovács Ileana Éva: A lebontás után a térnek a rendeltetése megváltozik: sportpálya és 
játszótér lesz.

A Gazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Tótpál László ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
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előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet a tekerőpataki turisztikai irodának a leltári értékének és 
a megnevezésének a módosítására

Kovács Ileana Éva: A község közvagyonába a turisztikai iroda a régi megnevezéssel és 
értékkel  szerepel.  A  beruházás  megvalósulása  után  módosítottuk,  az  értékbe  pedig 
beleszámoltuk a felújítás értékét is.
Tótpál László ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Az előző, 2014 június 26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Tótpál László 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,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a 
jegyzőkönyvet.

6. Különfélék:
Egyed  József:  A  tűzoltószertár  elkészült,  a  szeméttároló  parkba  kukákat  kell  még 
tegyünk. Kellene helyi tűzoltó csoportot létrehozni. A tejbegyűjtő nem igazán működik.
Csiszár Attila: A gazdák vonakodnak, hogy nem megfelelő a hely, mert télen a kocsi 
nem fog tudni helyszínre menni. 
Egyed József: Ki fog menni, letakarítsák a havat és megoldják. A villanyt kifizettük, az 
átvételek megtörténtek és most már a szolgáltatóval fel kell vegyük a kapcsolatot, hogy 
csatolják feszültség alá.
Csiszár Attila: Ha szünetel az áram, értesíteni kellene a lakosságot.
Egyed József: Ezt a szolgáltatóval kell egyeztetni, hogy neked szóljanak, ilyen esetben.
Csiszár Attila: Az erdei utakkal kapcsolatosan: a Szobászai úton folyik a víz, ahol az 
autók kinyomták. Az eső lemosta a töltést.
Egyed József:  Az úton nem szabad a víznek folyni.  Azt megoldjuk.  Vagy a sáncot 
javítsuk meg, vagy töltést viszünk rá.
Marthy Barna: Az Erdőlő út is kezdett nagyon meggödrösödni.
Egyed József: Valamilyen szabályzatot kell kitalálni, kidolgozni, hogy a kitermelők ne 
rontsák  el  az  utakat.  Például  meg  kellene  szabni,  hogy  bizonyos  időszakokba  nem 
szabad szállítani és kitermelni, vagy pedig valamilyen útadót szabni.
Gál Katalin: A helyi szabályzatokat és határozatokat meg kell hozni. Szánjunk erre időt 
és csináljuk meg, ne halogassuk többet. Drasztikusan állást kell foglalni.
Tótpál László: A vakációs időszak után fogjunk neki.
Molnár Vince: A jogi kivitelezési módokat ki kell tanulmányozni. A jegyzőnő kellene 
segítsen ebben.
Egyed József: Egy újfajta falutörvényt kell létrehozni, ami minden teret érinteni fog.
Horváth Dumitrina: Lopják a szénát a mezőről, még a nagy bálákat is.
Egyed József: A rendőr azt szorgalmazta, hogy kellene egy őrt alkalmazni. De annak 
kellene egy robogó vagy egy jármű.
Elekes-Köllő Tibor: Kamerázni nem lehetne?
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Egyed József:  70.000 lejt  kértek a  kamerarendszer  bővítésére  és  az  sem lenne elég 
hatékony.  Különítsünk el  egy összeget,  vegyünk egy robogót  és  fizessünk meg egy 
embert.
Gál Katalin: A gyergyói helyi rendőrség nem vállalja?
Egyed  József:  Nem,  mert  nincs  elég  személyzete.  Jövőre  alkalmazunk  legalább  3 
személyt erre a célra.
Molnár  Vince:  A  tűzoltók  is  járőrözhetnének.  Ajánljunk  fel  nekik  egy  bizonyos 
összeget érte. 
Tótpál László: Névtelenül kellene hozzanak be az emberek bizonyítékot. Ezt kellene 
mediatizálni.
Egyed József: Az idénre, költségvetés módosítással vegyünk robogót és oldjuk meg. 
Kidolgozunk 2-3 javaslatot és elküldjük e-mailba. És erre választ kérünk mindenkitől.
Tótpál  László: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e?  Nincs.  Akkor  az  ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Tótpál László       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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