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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 1526/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv a  2015.  április  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  2015/292-es  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István
3. Egyed Márta
4. Elekes József
5. Elekes-Józsa Márton
6. Elekes-Köllő Márta 
7. Gál Katalin
8. Kovács Levente
9. Marthy Barna 
10. Mihálydeák Ervin
11. Molnár Vince
12. Tótpál László

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak Horváth Dumitrina tanácsos asszony, valamint Deák Endre és György 
Zsolt tanácsos urak. 

Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr és Kovács Ileana Éva, a 
község jegyzője,  valamint  Elekes-Köllő Angéla,  jegyzőkönyvvezető,  a  Polgármesteri 
Hivatal részéről.

Az  üléselnök,  Kovács  Levente  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  részvételének  jóváhagyására  a  G10 
Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportjának fejlesztési területében 

2. Határozattervezet az 1/2015-ös számú Határozat módosítására
3. Határozattervezet a 4/2015-ös számú Határozat módosítására
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4. Határozattervezet a „Vízimalom és a hozzá tartozó épületek felújítása” megneve-
zésű beruházás keretében a székelyudvarhelyi székhelyű LAPP-PROD KFT-vel 
megkötött építésfelügyelői szolgáltatási szerződés jóváhagyására 

5. Az előző, 2015. március 26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
6. Folyó ügyek
Az  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

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község részvételének jóváhagyására a G10 
Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportjának fejlesztési területében 

Egyed József: Újraindul a pályázati ciklus, ezért újra kell alakítani a szervezetet. Most 
annyi  változás van,  hogy több civil  szervezet  kell  legyen benne.  A kérdés  az,  hogy 
Újfalu csatlakozzon-e? Szerintem ez a régió jobb, mint egy új. Ezért azt javaslom, hogy 
maradjunk ebbe a régióba.
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet az 1/2015-ös számú Határozat módosítására
Kovács Ileana Éva: A 2015-ös helyi adók és illetékekkel kapcsolatos határozatnál kéri 
a Prefektus Intézménye az egyik adónemnél 1 lejjel módosítani az értéket.
Elekes-Józsa Márton: Mellékelve van a határozattervezethez az adótáblázat, amelyben 
megjelenik  a  közterületek  elfoglalásának  az  illetéke.  Ezzel  kapcsolatosan  szeretném 
kérdezni,  hogy  valaki  figyeli-e  a  közterületek  elfoglalását?  Mert  sokan  gépeket  és 
anyagokat tárolnak közterületen vagy utakon napokig. A falut végig kellene járni és 
figyelmeztetni bizonyos személyeket.
Egyed  József:  Vannak  bizonyos  koccanások  emiatt  egyes  személyek  és  az 
önkormányzat között.  Volt  rá eset,  hogy felszólítottunk bizonyos személyeket.  Ervin 
foglalkozik ezzel, de még eddig nem büntettünk. Szólni kell, ha ilyesmit észlelnek és 
akkor lépünk az ügybe.
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet a 4/2015-ös számú Határozat módosítására
Kovács  Ileana  Éva:  Ugyancsak  a  Prefektus  Intézménye  kéri  a  módosítást,  a 
mellékletben való épületek bérbeadásával kapcsolatosan, az adó kifejezést a bérleti díjjal 
kellene kicserélni.
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
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Kovács Levente 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet a „Vízimalom és a hozzá tartozó épületek felújítása” meg-
nevezésű beruházás keretében a székelyudvarhelyi székhelyű LAPP-PROD 
KFT-vel megkötött építésfelügyelői szolgáltatási szerződés jóváhagyására 

Egyed József: Kötelesek vagyunk a munkálatok mellé szakembert alkalmazni. Benedek 
Péter  az,  akinek  van  műemlékes  minősítése.  Ő  végzi  a  felügyeletet.  A  malom 
lebontódott,  tervezői  felügyelet  mellett,  elő  van  készítve  elgázosításra,  hogy  az 
élősködőket kiöljék, az alapok meg vannak csinálva. A bejárati kaput restaurálni fogják. 
Kértünk  a  Megyei  Tanácstól  a  sürgősségi  alapból  támogatást.  Ennek  érdekében  ők 
kértek  a  tervezőtől  egy  véleményezést,  valamint  az  országos  műemlék  felügyelet 
részéről  is  kértünk  egy  javaslatot.  Ők  is  megalapozták  a  sürgősséget.  360.000  lejt 
kértünk. Ígéretek vannak, várjuk a hivatalos válaszukat. 
Tótpál László: A Gazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Az előző, 2015. március 26-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Kovács Levente 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 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

6. Különfélék
Egyed  József:  Az  iskolaigazgató  megkeresett  az  ösztöndíjjak  kiosztásával 
kapcsolatosan. Van 40 személy, aki hátrányos helyzetű. azt kérdezte, hogy osszák be a 
költségvetésben előirányozott  pénzösszeget? Félévre 30 lej  jutna családonként,  egész 
évre pedig 15 lej. szerintem fel kellene használják erre a félévre. És utána remélem, 
hogy ki tudjuk majd pótolni.
Elekes-Józsa Márton: Nincs törvény által meghatározott összeg?
Egyed József: Nincs.
Bálint István: Minimális szint sincs megszabva?
Egyed József: Nincs.
Bálint István: De így is meg kell indokolni az összeg csökkenését.
Egyed József: Kevés a költségvetés, csak ennyi jut. Valakinek van jobb elképzelése? 
Most több pénzt nem tudunk utalni, inkább év végén még pótoljuk, ha lesz rá lehetőség.

Más javaslat nem született, a tanács tagjai egyöntetűen megszavazták a 30 lejes 
ösztöndíjat a félévre.
Molnár Vince: A legeltetési szabályzat módosult-e?
Mihálydeák Ervin: Nem, a tavalyi szerint fog az idén is működni a legeltetés. A tavaly 
nem voltak gondok.
Molnár Vince: És ha valakinek legeltetnek a területén engedélye nélkül?
Mihálydeák Ervin: Jelenteni kell.

3



Elekes-Józsa Márton: Javaslom, hogy a tanácsülések 20 vagy 21 órától kezdődjenek.
Gál Katalin: Ahol a családba kiskorú gyerek van, ott késő az az időpont. Amíg iskola 
van, addig legyen 19 órától, a vakáció idején lehet 20 órától is.
Egyed József: Legyünk tekintettel a gyerekes anyákra, egyelőre maradjon 19 órától.
Marthy Barna: Mezei utakkal kapcsolatosan, jeleztem egy rossz útszakaszt a raktártól 
felfele.
Egyed József: A pénzhiány miatt, csak a nagyon sürgős eseteket oldottuk meg. De még 
nagyon lágy a terep, még odázzuk. 
Mihálydeák Ervin: Javítottunk azon a részen, pont a raktárig van megjavítva.
Marthy Barna: Ott a kaszálókra három lejáró lenne és használhatatlan.
Egyed József:  Jövő héten kilépünk és megnézzük.  Egy pár utcánál megcsináltuk az 
útbejáratot.
Marthy Barna: A gyalogátjáróval kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed József: Kilyénfalván is meg akartuk festeni az átjárót, de nem engedték meg, 
mert nem hatáskörünk. Úgy, hogy megkértük a Megyei Tanács Útosztályát, hogy ők 
fessék meg. 
Elekes József: A helységnévtáblákkal mi a helyzet?
Egyed József: Anyagi forrás hiányába nem tudjuk megcsinálni. Volt egy elképzelés a 
tavaly, de a nagy beruházások a fő prioritások most.
Bálint Attila: A mezei utakkal kapcsolatosan: ott ahol az Erdőlő út kezdődik, körülbelül 
200 méter járhatatlan.
Egyed József: Mikor felmegyünk, azt is megnézzük.
Bálint Attila: Kicsit nagyobb figyelmet kellene szentelni a közterekre, hogy mindenki a 
saját kapuja előtt rakja rendbe a sáncot és szedje össze a szemetet. Vigyázni kellene 
jobban a tisztaságra. És a parkok is legyenek rendesen karbantartva.
Egyed József: A pénzhiány miatt most egyelőre saját erővel és a szociális segélyesekkel 
tartjuk  karban  a  parkokat.  Virágot  is  csak  a  Polgármesteri  Hivatal  előtti  parkba 
rendeltünk.
Bálint Attila: A jelzőtáblák fityegnek, rossz állapotba vannak. Ez rossz arculatot vet a 
községre.
Tótpál László: A Gergely utca csatornázásával kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed József: Lesz ott is csatornázás. 
Tótpál László: A közterületek használatával kapcsolatosan: egy gazda géplerakatnak 
használ egy utat Tekerőpatakon. 
Egyed József: Utána nézünk, fel kell szólítsuk, hogy vigye el onnan a gépeket.
Gál Katalin: Kilyénfalván a nagy szemeteskukák jók, de nagyon eltorzítják a látványt. 
Nem tájba illők, más helyet kellene találni nekik, mert ez így ízléstelen.
Mihálydeák Ervin: Be kell vigyük a fásszín mellé.
Egyed Márta: Érdeklődnék a központi parkkal kapcsolatosan.
Egyed József: Most folyik a közbeszerzés, a Garden Project fele van a döntés.

A  régi  iskola  felújítására  bekerült  a  hazai  PNDL programba,  idénre  kaptunk 
100.000 lejt. Megtörténik a szerződéskötés és beindítjuk a beruházást. Kiszerződjük egy 
cégnek,  hogy  ahogy  jönnek  majd  a  pénzek,  úgy  épüljön.  Ezt  a  fejlesztést  az 
önkormányzat kell megcsinálja.

A Horty üggyel kapcsolatosan, 10.000 lejbe egyeztünk meg. Az elképzelés az 
volt, hogy Koós Tihamér kellett volna megvegye, a Tanács nevébe, hogy hamar legyen 
pénz, de a közjegyző nem ment bele, úgy hogy a tekerőpataki közbirtokosság fizette ki. 
Jelen pillanatban, van egy ígéret a Arankáék részéről, hogy eladják a házat. Kaptak 5000 
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lejt és május 10-ig kellene kiköltözzenek, és utána megkapják a másik felét is. Ők nem 
akarnak kiköltözni, mert nincs ahova menjenek. A völgybe lehetne építeni nekik egy 
másik házat és bérbe kiadni. Így kordába is lehetne tartani őket.
Marthy Barna: Egy konténer jobb volna, mert el is lehet onnan vinni bizonyos esetbe.
Tótpál László: A konténeres néninek van két kutyája, amelyek megették a szomszédba 
a tyúkokat. Nem lehet mindjárt közlekedni tőlük.
Egyed József: Be kell fogatni őket és el kell vinni. Vagy el kell kergetni.

A Horthy családjával valamit tenni kell, mert magától nem tud megoldódni az 
ügy. Valamilyen helyiség kell, mert az utcára nem lehet tenni őket. 
Molnár Vince: Mi a helyzet az aszfaltozással?
Egyed József: Május 11-én kezdik.
Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Kovács Levente       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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