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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 3814/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. december 3.-án 19 órai kezdettel tartott,  rendkívüli 
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  2015/758-as  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

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

A tanácsülésről  igazoltan hiányoznak Marthy Barna és György Zsolt  tanácsos 
urak. 

Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr, Fleisz Zoltán úr és Dr. 
Szabó Árpád a Develo Consult  cég részéről,  Kovács Ileana Éva,  a  község jegyzője, 
valamint Elekes-Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az  üléselnök,  Tótpál  László  tanácsos  úr,  miután  megállapította,  hogy  a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1) Határozattervezet a 2016-os Helyi adók és illetékek, valamint speciális illetékek 

jóváhagyására
2) Határozattervezet a helyi érdekeltségű munkák és azok akciótervének jóváhagyá-

sára a 2016-os évre
3) Folyó ügyek
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A polgármester úr kéri, hogy a különfélékből a stratégia megtárgyalásával kezdődjön 
a gyűlés, hogy a vendégeket ne várassuk feleslegesen. Az ülésvezető szavazásra bocsát-
ja a napirendi és pontokat és kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

1. Különfélék
Egyed József: Beszéljünk arról, hogy állt össze a Stratégia.
Dr. Szabó Árpád: A Stratégia összeállításához kitanulmányoztuk az előző Stratégiát, 
megnéztük  a  kezdeti  adatokat,  készítettünk  33  interjút  az  emberek  véleményéről. 
Ugyanakkor  felhasználtuk  az  országos  statisztikákat  és  az  adatokat,  amiket  a 
Polgármesteri  Hivatal  szolgáltatott  nekünk.  És  mivel  a  Stratégia  kell  tartalmazza  a 
forrásokat  a  fejlesztésekre,  megnéztük,  hogy  mire  adnak  majd  pénzkeretet,  hogy  a 
jövőben mire lehet majd pályázni. Tartalmaz egy SWOT analízist is és egy javaslatot, 
hogy mit lehetne csinálni a következő időszakban és mire lehetne pályázni.
Egyed József: Inkább a lakosok véleményére lett építve a Stratégia.
Fleisz Zoltán: A Stratégia összeállítását két módon lehet megközelíteni: kívülről: hogy 
megnézzük,  hogy  mire  adnak  pénzt  és  arra  fókuszálni,  vagy  megkeresni,  hogy  mit 
szeretnének  elérni  az  emberek  és  aztán  forrásokat  keresni  rá.  Mi  a  második  utat 
választottuk. A tapasztalatom az, hogy a legtöbb település azért készíttet stratégiát, mert 
ez feltétel a pályázásra, beleírnak minden lehetséges fejlesztést, de hogy miért indokolt 
az a fejlesztés, arra nem térnek ki. 

Igazából a Stratégiának az összeállítása eltolódott, mert vártuk, hogy a következő 
időszakra mire fognak pénzt adni. A 2014-2020-as időszakból már lejárt két év, de még 
mindig  nem lehet  tudni,  hogy  mire  lehet  eséllyel  pályázni.  Ahogy  az  egyéb  Uniós 
pályázatok megjelennek, akkor még fejlesztünk a stratégián.
Egyed József: Mikorra esedékes, hogy ez nyilvános lesz?
Fleisz  Zoltán:  Úgy  tudom,  hogy  csak  a  vidékfejlesztésbe  jelentek  meg  a  kiírások. 
Szerződéseket  még nem kötöttek.  Az előző programok kivitelezése  késésben van és 
ugyanazok  a  szervek  dolgoznak  vele.  Azt  viszont  fontos  előbb  befejezni,  hogy  a 
pénzösszegek  ne  vesszenek  el.  Jövő  év  tavaszára  várok  egy  nagy  dobbantást,  mire 
elszámolnak az előző kiírásokkal.
Egyed  József:  Kérem a  Testület  tagjait,  mondják  el  a  véleményüket  a  stratégiával 
kapcsolatosan.
Gál  Katalin:  Nagyon  tetszett  a  Stratégia,  csak  az  interjúkban  kicsit  életszerű  a 
megfogalmazás, azt át kellene egy kicsit szárazabban fogalmazni, mert úgy érzem, hogy 
egy  ilyen  jelentőségű  dokumentumnak  szakmaibb  megfogalmazása  kellene  legyen, 
ahhoz, hogy ne veszítse el a hitelességét. És egy pár tárgyi dologra szeretném felhívni a 
figyelmüket:  kilyénfalvi  kultúrház  szükségleteinél  nincsenek  felsorolva  az  ajtó-ablak 
cserék, a színpad javítás, a búcsú Kilyénfalván az Szent Mária Magdolna búcsú, és a 
kézműveseknél Szász Tünde helyett Kósa Tünde szerepel. 
Elekes-Józsa Márton: Csatlakozok a véleményhez, hogy nagyon fontos a stratégia és 
igazából ez alapján kellene minden történjen. Viszont a stratégiai célok között legalább 
100 fel van sorolva, az viszont nagyon sok. A makró régió központja az Kolozsvár, nem 
pedig Gyulafehérvár, az csak a pályázati központ. 
Fleisz Zoltán: Igen, Gyulafehérvár a fejlesztési régió központja.
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Elekes-Józsa Márton: A könyvtáraknál az újfalvi az első, a jégkorong pálya mérete 
szabványos, nem kell megjegyezni a méreteit, mert akkor úgy tűnik, hogy kisebb, mint 
más pályák, a fúvószenekarnak ismét elől a helye. A Fenyőliget idősek otthona az civil 
szerveződés?
Kovács Ileana Éva: Igen. 
Elekes-Józsa  Márton:  Az  egészségügyi  ellátásnál  egy  tizedes  vessző  elveszett,  a 
mentőautót  a  112-es  számról  küldik,  a  fogyatékosokat,  csak  gyerekeket  visznek 
foglalkoztatni.
Gál Katalin: Felnőtteket is.
Elekes-Józsa Márton: A nemezelés, a gyöngyfűzés nem hagyományos tevékenységek. 
Léteznek, de nem a hagyományőrzéshez tartoznak. A nyelvezetet szakmaibbra kellett 
volna szerkeszteni. A stratégiai céloknál valamilyen fontossági és megvalósíthatósági 
sorrendet kellene tenni. Rangsorolni kell, úgy, hogy a fontosabbakat pályázati pénzek 
nélkül is meg kellene valósítani. Túlélési stratégiát kell összeállítani, amit meg is kell 
valósítani.
Egyed József: Ezt a rangsort ki kell összeállítsa? Mi vagy a szakember?
Elekes-Józsa Márton: Mi.
Egyed József: Azért kellett ennyi mindent belefoglalni, mert a pályázás céljából fontos, 
hogy minden benne legyen.
Fleisz Zoltán: Ami bele van sorolva, csak arra lehet majd pályázni. Azért van benne 
olyan sok minden, mert másképp nem finanszírozzák. A célokat két csoportba lehetne 
osztani: amit saját erőből is meg lehet valósítani és ami igényel külső finanszírozást is.
Egyed  József:  Mindenki  állítson  össze  egy  saját  rangsort  és  majd  átadjuk  a 
szakembereknek.
Gál Katalin: A Jakab Antal könyvtár átköltözött a Közösségi házba.
Egyed József: A következő hét folyamán átküldjük a javaslatokat a szakembereknek. 
Molnár Vince: A lakosság szempontja szerint is fel kellene állítani egy rangsort.
Egyed József: Sajnos, többen az interjú alanyok közül nincsenek jól informálva.
Fleisz Zoltán: Ez nem egy mennyiség kutatás. Ahhoz egy közvélemény-kutatás kellene. 
Ahhoz sokkal több alany kell. Ez egy szubjektív megközelítési mód.
Dr.  Szabó Árpád:  Ha a kérdés az,  hogy a tanácsosok vagy a népnek a véleménye 
legyen, akkor szerintem Önöket a nép választotta meg, most már pedig Önök döntsenek 
a népek nevében.

A polgármester úr megköszöni a vendégek jelenlétét és azok távozása után az 
ülés folytatódik.

1. Határozattervezet a 2016-os Helyi adók és illetékek, valamint speciális il-
letékek jóváhagyására

Egyed József: Emelést nem javasoltunk, mert nem láttuk indokoltnak.
Kovács  Ileana  Éva:  Az  épületadó  esetében  lesznek  lényeges  változások,  amelyek 
érintik úgy a fizikai mint a jogi személyeket. A cégek esetében változik az adó mértéke, 
csökken,  viszont  vannak  még  tisztázatlan  fogalmak  amelyeket  az  adótörvényköny 
végrehajtási útmutatói fognak tisztázni. Jövőtól az épületek alatti területre is adót kell 
majd fizetni.  Fizikai  személyek esetében a második vagy harmadik tulajdonban levő 
épületre nem kell plusz adót fizetni, viszont, ha cég használja az épületet, akkor más az 
adó értéke.
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Molnár Vince: A jogi személy majd megosztja a területet a munkapont és a termelői 
pont között.
Kovács Ileana Éva: A jogi személyeknél jelentősen csökkent az épületekre az adó. A 
területekre, az autókra, az urbanisztikai illetékekre az adók a tavalyi szinten maradtak. 
Emelni lehet akár 500%-al a nem gondozott épületekre és területekre az adót.
Gál Katalin: Ez nem rossz ötlet.
Kovács  Ileana  Éva:  A  speciális  illetékeknél:  ki  lehet  róni  árulási  díjakat,  bekötési 
díjakat, kataszteri (határ megállapítási) díjakat.
Egyed József: Mikor  bizonyos  személyek már  ötödszörre  igénylik,  hogy  helyszínre 
menjünk, akkor kérhetjük, hogy fizessék meg. Ez csak egy javaslat, ha kell, ha nem, 
nem hívjanak ki.
Kovács Ileana Éva: 50 lej/dokumentáció vagy 1lej/m2 van javasolva. 
Tótpál László: Aki igényli, az fizesse meg.
Egyed József: A második méréstől alkalmazzuk: 50 lej a tisztázás alkalmanként.
Molnár Vince: A kantinba tartott torokra a 60 lejt töröljük.
Egyed József: Jó.
Elekes-Józsa Márton: A károsult állatok szállítására a cég adta az árajánlatot?
Mihálydeák Ervin: Igen. Két céggel van jelenleg szerződésünk.
Molnár  Vince:  A  csatornázás  bekötési  díja  250  lej.  Lesz-e  még  benne  valamilyen 
szolgáltatás ebben az összegben?
Egyed József: Nem, ez csak az engedély.
Molnár Vince: Ez nem lehetne olcsóbb?
Egyed József: Ez a testülettől függ.
Molnár Vince: Javaslok 100 lejt.
Deák Endre: Mennyibe kerül a dokumentáció?
Egyed József:  Körülbelül  300 lej  a  rajz és 10 lej  a  bekötés.  A lényeg,  hogy minél 
hamarabb, minél többen rácsatlakozzanak. Ha túl magas lesz az ár, akkor kevesebben 
fognak rácsatlakozni. Én 50 lejt javasolok, hogy minél többen be tudják kötni.
Elekes-Józsa Márton: A cégek nyilvántartása mennyire pontos?
Kovács Ileana Éva: Mindenki saját maga nyilatkozza.
Egyed József: Van vagy 300 cég.
Kovács Ileana Éva: Sok van.
Gál Katalin: Az egyesületeknek nincs jövedelme. Úgy is kell fizessenek?
Kovács Ileana Éva: Én úgy értem, hogy ők is oda tartoznak. De a végrehajtási útmutató 
még nem jelent meg.
Deák Endre: A rezidenciális ingatlanok adóját 0,5%-ra csökkentsük.
Elekes-Józsa Márton: Milyen indokkal?
Egyed József: Hogy segítsük a cégeket és az egyesületeket.
Tótpál  László:  Javasoljuk  elfogadásra  az  50  lej/alkalom  a  tisztázásokra  való 
kiszállásokért.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.
Tótpál  László ülésvezető:  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van 
amellett, hogy a javaslatot elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.
Tótpál László: Javasoljuk elfogadásra az 50 lejes csatornázási bekötési díjat.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.

4



Tótpál  László ülésvezető:  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van 
amellett, hogy a javaslatot elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.
Tótpál László: Javasoljuk elfogadásra a torokra való illeték eltörlését.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.
Tótpál  László ülésvezető:  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van 
amellett, hogy a javaslatot elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot.
Tótpál László: Javasoljuk elfogadásra a rezidenciális ingatlanok adójának 0,5%-ra való 
csökkentését a jogi személyek esetén.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.
Tótpál  László ülésvezető:  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van 
amellett,  hogy  a  javaslatot  elfogadjuk?  A  Helyi  Tanács  11  igen  szavazattal,  2 
tartózkodással  (Elekes  József  és  Bálint  Attila)  és  ellenszavazat  nélkül  elfogadta  a 
javaslatot.
Kovács Ileana Éva: Őrzésre is lehetne adót kiróni.
Egyed József: Lehetne ezekből segíteni a polgárőrséget vagy a tűzoltókat.
Bálint István: Elég adó van már, nem kellenek újak.
Kovács Ileana Éva: A nem gondozott területekkel hogy legyen?
Elekes-Józsa  Márton:  Itt  Újfaluba,  akinek  semmije  sincs,  annak  hiába  emeled  az 
adóját.
Egyed József: Vannak olyan esetek, ahol elhagyatott dolgok vannak trehányságból. Ha 
ötszörösen kellene adót fizessen, akkor vagy rendbe tenné, vagy eladná.
Elekes-Józsa Márton: A községbe, konkrét eseteket ismerve, nem érnénk el eredményt.
Kovács Levente: Inkább díjazni kellene, ha valakinek szép a portája.
Tótpál László: 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 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal,  1 tartózkodással  (Elekes József) és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet a helyi érdekeltségű munkák és azok akciótervének jóváhagyá-
sára a 2016-os évre

Egyed József: A közmunka ugyanaz mint a tavaly, nagyjából takarítás. Megpróbáltuk 
szétszedni  3  csoportba a roma közösséget,  akik dolgoznak,  mert  nehezen lehet  őket 
munkára bírni. Ami még számon kérhető, az a közösség hasznára kiutalt munka, amit a 
bíróság rendelt ki. Itt inkább vannak olyan emberek, akiket jobban lehet dolgoztatni.
Tótpál László: 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 
előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Különfélék
Egyed József: Az Operation Village Roumain Alapítványról szeretnék beszélni. Ez az 
alapítvány a közösség hasznára lett alapítva. Próbáljuk aktiválni, ezért kértem a tagság 
felújítását. A buszt sikerült leadni a DAC-nak, az adóhátralék viszont nagy. A tavaly 
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gyűjtöttek pénzt tanulmányi ösztöndíjjakra. Volt még két pályázata, de egyik sem volt 
nyertes. 

Sikerült  jövőre  is  a  falunapokra  pályázatot  nyerni,  25.000  eurót.  Egyedüliek 
vagyunk a környéken, akik erre pénzt kaptak.

Az alszegi út felújításával kapcsolatosan: 25 híd lesz teljesen kicserélve, 480 m 
sánc lesz ásva és 20-25 cm útfeltöltés lesz téve. A jobb oldalon nincsenek sáncok. A 
fedett sánc is megoldás, járdával. Egyenlőre meghagyjuk a helyet a sáncnak és majd 
tavasszal meglátjuk, hogy csináljuk.

Marosfalván  folynak  az  ásások,  meglesznek  a  hidak,  az  utca  pedig  újra  lesz 
köveztetve.

Az  Aranyász  egyesület  helyzete:  megvásároltuk  a  kuktát,  a  szerződésbe 
üzemképes, engedélyeztetett konyhát kell felmutasson az egyesület.
Elekes-Köllő  Márta:  Mikor  aláírtuk  a  szerződést,  a  Tanács  megígérte,  hogy 
megcsinálja a konyhát.
Egyed József: Én nem láttam azt a szerződést és ilyet nem írtam alá. Volt beszélve, 
hogy jó volna az egyesület konyháját kialakítani a napközi konyháján, vagy a kantinban, 
de egyik sem felelne meg.
Elekes-Köllő Márta: A pénzt visszakérhetik kamatostól.
Egyed József: Én arra kérem az egyesület vezetőségét, hogy keressék elő a szerződést 
és üljünk le megbeszélni a dolgot.
Elekes-Köllő Márta: Ha mindenki az 1 lejt befizette volna minden eladott termékére, 
akkor lenne pénze az egyesületnek. 
Elekes-Józsa Márton: Nagyon sok helyen gond volt az ilyen jellegű tevékenységekkel, 
hasonló beruházásokkal.
Gál Katalin: Az történik, hogy a tagok a saját jövedelmükre használják fel az egyesület 
jogi hátterét. 
Bálint Attila: A Völgy utcába még nem érkezett töltés.
Elekes-József: A Felszegi részen is javításra van szükség.
Bálint  István:  Tekerőpatakon  a  turkáló  előtt  sánc  volt,  de  eltüntették  és  parkolót 
csináltak. Kellene oda egy csövet tenni.
Egyed József: Megnézzük, hogy mit lehet csinálni.
Elekes-Józsa Márton: A közvilágítással mi a helyzet?
Egyed József: Reléket kellett cserélni és helyreállt a dolog.
Elekes-Józsa  Márton:  Arról  volt  szó,  hogy  a  falopásokról  fogunk  ma  beszélni  a 
rendőrség képviselőivel.
Egyed József: Nem volt jó az időpont a rendőröknek, de nincs elfelejtve az ügy.
Egyed  József:  Várunk  javaslatokat  a  díszdíjazásra,  például  nagycsaládosokat, 
életpályákat, stb.
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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