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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: ________/2014

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2014.  augusztus  21.-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 2014/332-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-Köllő Márta 
5. Elekes-Köllő Tibor
6. Gál Katalin
7. György Zsolt
8. Marthy Barna
9. Molnár Vince
10. Tótpál László
11. Csiszár Attila, Libán falu küldöttje

A tanács tagjai nem jelentek meg teljes létszámban  a tanácsülésen. Igazoltan távol 
maradtak  Horváth  Dumitrina  tanácsos  asszony,  Elekes-Józsa  Márton,  Kovács  Levente, 
Mihálydeák  Ervin  és  Gyulai  Artúr  tanácsos  urak.  Marthy  Barna  tanácsos  úr  az  első 
napirendi pont megtárgyalásánál érkezett.

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, György Zsolt tanácsos úr, 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  közvagyon  leltára  módosításának  és 

kiegészítésének jóváhagyására
2. Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonát  képező  terület 

elfoglalásának  jóváhagyására  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása 
Gyergyóújfaluban” megnevezésű beruházás megvalósítására

3. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonát  képező  terület 
ideiglenes elfoglalásának jóvahagyására egy hirdetőtábla és banner által a „Virtuális 
barangolás történelmi emlékhelyeken” megnevezésű pályázat keretében

4. Határozattervezet a 2014-es helyi Költségvetés kiegészítésére a III.-ik negyedévben
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5. Határozattervezet a Gyergyóújfalu községhez tartozó Libán falu villamosítása, a III. 
szakasz  elnevezésű  beruházás  keretében  megvalósított  villamos  hálózat  74%-os 
részének Gyergyóújfalu Község ügykezelésbe vételéről 

6. Határozattervezet a a Gyergyóújfalu községhez tartozó Libán falu villamosítása, a 
III. szakasz elnevezésű beruházás keretében megvalósított villamos hálózat ingyenes 
használatba adására

7. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására

8. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű pályázat végrehajtására

9. Az előző, 2014 július 30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
10. Különfélék
A polgármester úr kéri a 4-es napirendi pont elhalasztását, mivel a Pénzügyi hivatal még 

nem  adott  fizetési  keret  emelést,  ami  szükséges  a  költségvetés  módosításához.  Az 
ülésvezető  javasolja  és  kéri  jóváhagyásra,  hogy  a  7-es,  9-es  és  10-es  napirendi  pontok 
megbeszélését hozzák a gyűlés elejére, mert a többi napirendi pontok megszavazásához a 
kétharmados többség szükséges.

György  Zsolt ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  aki 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

A  napirendi pontokat  a  Képviselő  Testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

7. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására

Egyed József: Elkészült a park terve. Változtatás nem sok van, kötelezően be kellett tegyük 
a  játszóteret,  mivel  arról  szól  az  egész  projekt,  játszótérről  meg  zöld  övezetről.  A 
parkolókba lett két darab mozgássérült parkolóhely. Amit kért a testület, hogy aszfalt legyen 
a  kő  helyett,  azt  nem  tudtuk  megoldani,  mert  az  aszfalt,  ha  pályázatból  lenne 
megfinanszírozva, akkor az alatta való rétegrendek nélkül nem hagyják jóvá az aszfaltozást, 
azok pedig nagyon sokba kerülnének, nem férne bele az összegbe. Ezért maradt a kő, az 
aszfaltozást  meg  majd  megoldjuk  mi.  95.000  euróba  lehetett  ezt  így  ahogy  van 
belegyömöszölni. 
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet.
György  Zsolt 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  9 igen szavazattal,  1  tartózkodással 
Molnár Vince tanácsos úr részéről és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

11. Az előző, 2014 július 30-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Molnár Vince: Nem kaptam meg az anyagot. Hiányos. 

György  Zsolt ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs.  Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet az előterjesztett 
formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással Molnár Vince 
tanácsos úr részéről és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
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1. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  közvagyon  leltára  módosításának  és 
kiegészítésének jóváhagyására

Kovács Ileana Éva: A közvagyon leltárban 40 árként szerepel a központon levő Százados 
kert  nagysága, a felmérés után kiderült,  hogy 37 árról van szó. Ez módosul,  valamint a 
telekkönyvnek és helyrajzi számnak a száma. A másik alpontja a határozattervezetnek, a 
közvagyonleltár  kiegészítéséről  szól,  a  Libán  falu  villamosítás  harmadik  szakaszának  a 
70.000 lejes értékének a bevételével. 
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet.
György  Zsolt 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  10  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2 Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonát  képező  terület 
elfoglalásának  jóváhagyására  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása 
Gyergyóújfaluban” megnevezésű beruházás megvalósítására

Egyed József: A határozat arról szól, hogy a testület jóvá kell hagyja, el kell fogadja, hogy 
erre a célra használjuk ezt a közterületet. 
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
György  Zsolt 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 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 
Molnár Vince tanácsos úr részéről és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  Község  köztulajdonát  képező  terület 
ideiglenes elfoglalásának jóvahagyására egy hirdetőtábla és banner által a „Virtuális 
barangolás történelmi emlékhelyeken” megnevezésű pályázat keretében

Kovács  Ileana Éva:  A Megyei  Tanács  pályázata  értelmében egy bannert  és  egy táblát 
szeretnének elhelyezni Tekerőpatakon a Kultúrotthon mellett és a háromszögű parkba. A 
tekerőpataki  templomnak  a  népszerűsítéséről  lenne  szó.  1,7m2 terület  elfoglalásának  a 
jóváhagyását kérik körülbelül 7 hónapra.
Gál Katalin: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
György  Zsolt 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  10  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5 Határozattervezet a Gyergyóújfalu községhez tartozó Libán falu villamosítása, a III. 
szakasz  elnevezésű  beruházás  keretében  megvalósított  villamos  hálózat  74%-os 
részének Gyergyóújfalu Község ügykezelésbe vételéről 

Egyed József:  A Megyei  Tanács  július  végi  ülésén jóváhagyta,  hogy átadja  községünk 
ügykezelésébe  a  libáni  villamosításból  III.  szakaszának  a  rá  eső  74%-át.  Ezt  kell  mi 
átvegyük, hogy tudjuk elindítani a rendszernek az áram alá való helyezését. 
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
György  Zsolt 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  10  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

6. Határozattervezet a a Gyergyóújfalu községhez tartozó Libán falu villamosítása, a 
III.  szakasz  elnevezésű  beruházás  keretében  megvalósított  villamos  hálózat 
ingyenes használatba adására

Egyed József: Az Electrica-nak ingyen adjuk használatba a rendszert. A következő lépés, 
hogy helyezze áram alá. 
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
György  Zsolt 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  10  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

8. Határozattervezet  a  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása  Gyergyóújfaluban” 
megnevezésű pályázat végrehajtására
Kovács  Ileana  Éva:  A  pályázatnak  az  elfogadásáról  van  szó.  A  kiírás  szerint,  a 
határozatnak tartalmaznia kell, hogy hány személyt szolgál ki ez a létesítmény, ez Újfalu 
esetében 5064 személy. A szükségességét is bele kell foglalni a határozatba, a következőket 
fogalmaztuk meg: növelni fogja a községben az életszínvonalat, a tér amelyen létrejön egy 
rendezetlen terület a községben, és remélhetőleg, a turizmust is fel fogja lendíteni. A másik 
követelménye  a  kiírásnak,  hogy  minimum  5  évig  biztosítsa  a  tanács  hogy  a  létrejött 
beruházást az átvételi állapotba fenntartja, ez a határozatban 6 évre van javasolva. 
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
György  Zsolt 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 9 igen szavazattal, tartózkodás nélkül és 
1 ellenszavazattal Molnár Vince tanácsos úr részéről elfogadta a határozattervezetet.

10. Különfélék
Egyed  Márta:  A  lengőpadló  a  Maroson  át  nagyon  rossz  állapotban  van.  Kalákával 
megjavítanánk, csak anyagra lenne szükség.
Egyed József: Meglesz az anyag.
Egyed Márta: A benzinkúttal kapcsolatosan is érdeklődnék, hogy áll a beruházás.
Egyed József: A tartály meg van vásárolva. Megvan minden engedély, kivéve a tűzoltóság 
részéről, mert ott szabadságon voltak. Hamarosan elkezdik építeni.
Gál Katalin: A kanalizálással kapcsolatosan, mikor lesznek a bekötések?
Egyed József: Kell egy elszámolást leadjunk. Szeptember 20-ig az átemelő szivattyúkat le 
kellett volna tenni, de a cég nem tudta megvásárolni, mivel nem kaptak pénzt. Amit tudnak 
azt  csinálják.  Az  idén  a  rendszert,  ami  jelenleg  megvan,  azt  el  szeretnénk  indítani. 
Tekerőpatakon nem merték folytatni, mert át kellett volna fúrni a vasutat. Jelenleg folyik 
ennek a munkálatnak az engedélyezése.
Gál Katalin: És az alszegi rész?
Egyed József: Az ki van cserélve.
Gál Katalin: Az óvodának megvan a lebontási engedély a Minisztérium részéről?
Kovács  Ileana  Éva:  Most  kaptuk  meg  a  Prefektúrától  a  törvényességi  jóváhagyást  és 
ezután következik a felterjesztés a Tanfelügyelőség fele.
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Tótpál László:  A tekerőpataki játszótérre ki  kellene tenni egy korhatáros táblát,  mert  a 
nagyobb gyerekek tönkreteszik. 
Egyed József: Megcsináljuk, 10 éves korhatárral, szülői felügyelettel.
Bálint Attila: Mezei utak lesznek-e javítva?
Egyed József:  Nincs rá pénzünk. Ami félre volt  téve, már elhasználtuk 75%-át.  Csak a 
fontos gondokat tudjuk orvosolni. A bánya idén nem adott szponzorálásba anyagot. De azért 
jelezni kell a problémás szakaszokat, hogy amin tudunk, azon segítsünk. Mezőőrzési adót 
lehetne kérni, hogy ki tudjuk belőle fizetni az őröket.
Elekes József: Koszorús dombján való járdáról érdeklődnék.
Egyed  József:  Két  cég  is  megnézte,  várjuk  az  árajánlatokat.  Az  iskolakezdésig 
megcsinálják.
Elekes József: Helységtáblák kicserélése terén mik a fejlemények?
Egyed József: Kértünk tervet. A következő tanácsülésre hozzuk. 
Marthy Barna: Az átjárót az iskola körül újra kell festeni. 
Egyed József: Újrafessük.
Elekes-Köllő Tibor: Szenéte felé sincs helységtábla. Kellene tenni. Az utat az iskola előtt 
zsákutcának kellene nyilvánítani. Az áthaladó forgalmat megszüntetné. Községi út, joga van 
rá a Tanácsnak. Meg kellene tudni, mi az eljárás.
Egyed József: Meg kellene tudni, hogy a közösség hogy viszonyulna hozzá. A következő 
tanácsülésig megtudjuk.
Molnár Vince: Elő kellene terjeszteni a negyedéves és féléves pénzügyi jóváhagyásokat.
Egyed József: A következő munkaterv szerinti ülésre hozzuk.
Molnár Vince: Volt egy javítás a Vargába, de sajnos valaki az anyagnak a felét a bokorba 
töltötte.
Egyed József: Nem az önkormányzat csinálta.
Molnár Vince: Akkor kellene oda vagy két kocsi töltés.
Csiszár Attila: Libánban a szeméttározó mellé kellene egy tábla, hogy ne a kukák mellé 
tegyék a szemetet. És el is kellene keríteni a szemetet, hogy a kutyák és a rókák ne tudják 
széthordani. És még egy pár probléma: a közvilágítás, a tűzoltó színt fel kellene szerelni, a 
pásztorok korábban költöznek be.
György  Zsolt:  Szeretném felhívni  a  kulturális  szakbizottság  tagjait,  hogy  meg  kellene 
szervezni a pályázatokat.
Egyed József: A Környezetvédelmi Minisztérium újból felkért, hogy a Harvíz-hez kellene 
csatlakozni, mert az egyedüli regionális szolgáltató. De a szomszéd települések sem akarnak 
csatlakozni.
György Zsolt: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  György Zsolt       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
Elekes-Köllő Angéla
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