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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 3985/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv a  2015.  december  29.-én  13,30 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  2015/807-es  számú Polgármesteri  rendelkezés  értelmében 
került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Elekes József
3. Elekes-Józsa Márton
4. Elekes-Köllő Márta 
5. Gál Katalin
6. György Zsolt
7. Horváth Dumitrina
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 Bálint István és Deák Endre tanácsos urak, valamint Egyed Márta 
tanácsos asszony. 

Az ülésen jelen vannak 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 munkaterv szerinti 
ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1)  Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község köztulajdonában levő,  Újfalu 
külterületén található erdőből, gyérítésből származó fakitermelés mennyiségéről és 
ennek rendeltetéséről a 2016-os évben
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2) Határozattervezet  az  OVR  Gyergyóújfaluért  Alapítvány 
adókedvezményben  való  részesítéséről,  a  gépjárműadó,  valamint  a 
késedelmi kamatot illetően amelyekkel a helyi költségvetésbe tartozik

3) Az előző, 2015 december 3-i ülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása 
4) Folyó ügyek
5) Polgármesteri Díszoklevél átadása azon községi lakosoknak akik tevé-

kenységük révén hozzájárultak Gyergyóújfalu község fejlődéséhez

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

Napirendi pontok tárgyalása

1.  Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonában levő, Újfalu 
külterületén található erdőből, gyérítésből származó fakitermelés mennyiségé-
ről és ennek rendeltetéséről a 2016-os évben

Mihálydeák Ervin: Kicsit késve került a testület elé a határozattervezet, mert új 
licittörvényt  hozott  ki  a  Kormány.  Annyi  változást  hozott  az  új  törvény,  hogy 
ezután a fának az átlagárát a Romsilva szakbizottsága állapítja meg, ami ez esetben 
267,22 lej/köbméter. Mostanra kaptuk meg az értéket az erdészet részéről. Ha ezen 
az áron nem kel el a fa, akkor a törvény értelmében visszafele kell licitálni, 10%-os 
léptékkel.  Az  eladott  fából  származó  jövedelem  elosztását  a  költségvetéssel 
egyszerre fogjuk megbeszélni, ha addig sikerül értékesíteni. 
Elekes-Józsa Márton: Ez a licit kiindulási ára?
Mihálydeák Ervin: Ez ennek a minőségű fának az átlagára, a Kormány szerint 
megállapítva. Ettől az indulási ár lehet akár nagyobb is.
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a 267,22 lejes indulási árat a 
licitre.
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet  az  OVR  Gyergyóújfaluért  Alapítvány 
adókedvezményben való részesítéséről, a gépjárműadó, valamint a késedelmi 
kamatot illetően amelyekkel a helyi költségvetésbe tartozik
Mihálydeák Ervin: Az Alapítványt meg kellene menteni, mert egy újat létrehozni 
nagyon körülményes. Az adóhátraléka eltörléséről lenne szó.
György Zsolt: Ez működik, vagy csak adóságot halmoz fel?
Mihálydeák Ervin: Ezt az adóságot régóta halmozta fel a busz végett. 2006-ban 
megváltozott  a  személyszállítási  törvény,  nem  kapott  szállítási  engedélyt  az 
alapítvány  tulajdonában  levő  autóbusz.  Ez  az  adósság  a  2006  és  2012  közötti 
időszakban  halmozódott  fel.  2012-től,  miután  kiírták  forgalomból,  csak  a 
késedelmi kamat gyűlt. 
Gál Katalin: Az a busz rég került ide, be volt forgalomba írva. Ez az összeg azóta 
gyűlt fel, amióta nincs forgalomba.
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Elekes-Józsa Márton: Akkor a felelősség az alapítványé, mert az tudni való, hogy 
amíg  autód  van,  ha  jársz  vele,  ha  nem,  fizetni  kell  az  adóját.  Az  adóhátralék 
minden évbe gyűlt, hamarább elő kellett volna terjeszteni.
György Zsolt: Ez az összeg be volt foglalva a költségvetésbe is minden évbe, mint 
jövedelem.
Elekes-Józsa Márton: Ha már eleve kifizethetetlen az adó, akkor miért vetették 
ki? Hamarabb le kellett volna ezt rendezni. 
Tótpál  László:  Most  kerestek  fel  valószínű  ezzel.  Az adóosztály  minden évbe 
felszólította őket.
Mihálydeák Ervin: Bíztak benne, hogy ezt a járművet még lehet javítani. 
Tótpál László: Ha elnapoljuk a határozattervezetet, lesz-e aki majd megfizesse a 
hátrálékot?
Gál Katalin: Akkor napoljuk el.
Elekes-Józsa  Márton:  Ne  napoljuk  el,  mert  jobb  ebből  nem  lesz.  Ha  nem 
törvényes, akkor majd jelezni fogják.
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 12 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Az előző, 2015 december 3-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása 
Gál Katalin: Mikor az Aranyász egyesületről volt szó, én úgy fogalmaztam, hogy 
„nekem úgy jött le, hogy az Aranyász egyesület tagjai felhasználják...” Ezt kérem 
kijavítani.
Tótpál László: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  jegyzőkönyveket  a  kért 
módosítással  elfogadjuk?  A  Helyi  Tanács  12  igen  szavazattal,  tartózkodás  és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket. 

4. Folyó ügyek
Elekes József: Az utakkal kapcsolatosan: a felszegi részen lesz-e javítás?
Mihálydeák Ervin: Ha az időjárás megengedi, akkor igen.
Elekes-Köllő Márta: Fehérpatakon, ahol fordul a busz, ott biztosítani kell a teret, 
hogy használható legyen.
Elekes-Józsa Márton: Az útproblémákra többször is javítást ígértek, de én nem 
tapasztaltam, hogy javítottak volna rajtuk.
Mihálydeák  Ervin:  Gréderezés  nem volt,  de  javítások,  töltések  történtek  több 
helyen is.
Elekes-Józsa Márton: Én a Faluközére és a Nagy utcára utaltam.

5. Polgármesteri Díszoklevél átadása azon községi lakosoknak akik tevé-
kenységük révén hozzájárultak Gyergyóújfalu község fejlődéséhez

Mihálydeák Ervin:  Tisztelettel  köszöntök minden jelenlévőt  az  önkormányzati 
testület nevében és a polgármester úr nevében, aki sajnálatos módon távol kellett 
maradjon egy temetés miatt, köszönöm mindenkinek, hogy ide fáradt és megkérem 
Gál Katalin tanácsos asszonyt, hogy köszöntse az ünnepeltjeinket.
Gál Katalin: Hölgyeim és uraim, tisztelt meghívottak, tisztelt Képviselő Testület:
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„Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.  
De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg 
ezer apró, csillámló homok-szemcséből, és a homok-szemcséket köddel kötötte 
össze.  És  az  emberek,  akik  arra  járva  látták,  nevettek  rajta  és  azt  mondták: 
bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az 
ő  Istenének.  És  amikor  az  oszlop  készen  állott,  az  emberek  még  mindig 
nevettek és azt mondták: majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél: és 
nem  döntötte  össze.  És  jött  a  második  szél:  és  az  sem  döntötte  össze.  És 
akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerülte 
az  oszlopot,  amely  hittel  épült.  És  az  emberek,  akik  ezt  látták,  csodálkozva 
összesúgtak és azt mondták: varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és 
ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott és nem sírt,  hanem 
kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő 
Istenének.  És  az  oszlopot  most  sem  faragta  márványból,  sem  nem  építette 
kőből, hanem megint sok-sok apró homok-szemcséből és a homokszemcséket 
köddel kötötte össze.”

Vass Albert szavaival köszöntöm Önöket ebben az ünnepi pillanatban, 
Önöket,  azokat  az  embereket  akik  számtalan  oszlopot  építettek  az  életben, 
gyermekszeretetből,  kitartásból,  önzetlenségből,  elköteleződésből,  kultúrából, 
becsületességből,  kemény  fizikai  és  szellemi  munkából,  kreativitásból  vagy 
éppen  közösségek  összetartásából.  Mi  a  közös  Önökben,  amiért  ide  hívtuk 
Önöket?  A hit.  A hit  abban,  hogy tenni  kell,  építeni  kell,  még akkor is,  ha 
vannak  olyanok,  akik  közbe-közbe  ledöntögetik  a  hitük  oszlopait.  Önök 
elkötelezedett személyek, mindannyian elköteleződtek egy olyan területen, ahol 
a  jó  Isten  tálentumokat  adományozott  Önöknek.  Önök  megsokszorozták  és 
megsokszorozzák  a  tálentumaikat.  Ezt  az  odaadást  néha  önfeláldozást, 
elköteleződést  szeretné  a  gyergyóújfalvi  önkormányzata  egy  kis 
figyelmességgel  megköszönni.  Megköszönni  és  egyben  erőt  adni,  ezen 
elismeréssel, hogy érezzék azt, hogy megérte, megéri elköteleződni, megéri a 
közösségért  dolgozni,  megéri  becsületesnek  lenni,  megéri  alkotni,  megéri 
gyereket nevelni, egyszerűen megéri embernek lenni. Most pedig, szólítanám a 
díszoklevélben részesülőket, hogy átvegyék az okleveleket:

Kilyénfalváról 
1. György Mihály (96) éves - kovácsmester - életpályájáért, becsületes munkájáért
2.  Kovács  Julianna  -  szakácsnő-  a  sok  ízletes  falatért,  amellyel  gazdagította  a 
kilyénfalviak ünnepeit 
3.  György  Vilmos-  önzetlen,  becsületes  munkájáért.  Sok  éven  keresztül  a 
kilyénfalvi  egyházközség  kántoraként  látta  el  a  szolgálatot,  amíg  betegsége  
engedte.
4.  Péter  Sándor  kézműves,  tojáscsipkéző  -  kreatív  és  egyedi  kivitelezésű 
munkáiért, amelyeken keresztül Kilyénfalva hírnevét öregbíti.
5. Salamon Éva kézműves, tojásfestő - hagyományőrző tevékenységéért, kreativ és 
egyedi kivitelezésű munkáiért, amelyeken keresztül Kilyénfalva hírnevét öregbíti
6. Fodor Márton és Magdolna - becsülettel, tisztességgel és szeretetben neveltek 
föl 10 gyermeket (hat lány, négy fiú).
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7. Kovács Ferenc és Margit - becsületttel, tisztességgel és szeretetben neveltek föl 
(és még most is nevelnek, mert kiskorú gyereleik is vannak) 7 gyermeket
8. Czirják Irén - varrónő- önzetlen munkájáért. Ő varrta a kilyénfalvi egyházközség 
számára az oltárterítőket, a zászlókat és a ravatalozó kegyeleti kellékeit.)
9. A Bel Canto Kamarakórusnak és vezetőjének Csata Leventének – A 18 év 
áldozatos munkájáért a kultúra szolgálatában ( 1997-ben Gyergyóújfaluban alakult 
a kórus és néhány évig itt is működött.)

Újfalu
10. Bányász Jolán – Több évtizedes áldozatos pedagógiai munkájáért
11. Kovács Márton – A fúvószenekar több évtizedes zenéléséért és a 

mesterségek megismertetéséért a gyerekekkel
12. András József – A mesterségek fenntartásáért tett munkásságáért
13. Mihálydeák József – A szabó mesterségben a példaértékkel végzett 

munkásságáért
14. Sólyom János - A szabó mesterségben a példaértékkel végzett 

munkásságáért
15. Mihálydeák Ferenc – Gyergyóújfalu legöregebb embere
16. Simon Mária – A varró mesterségben a példaértékkel végzett 

munkásságáért
17. Kovács Júliánna – A Szakács mesterségben a példaértékkel végzett 

munkásságáért
18. Elekes István – Citera és hegedűkészítő munkásságáért
19. Simon Szabolcs – A Taekwondo sportban elért kimagasló eredményeiért
20. A Katorzsa Sport Klub leigazolt labdarugó játékosai – a sportban elért jó 

eredményeiért és a fotbalcsapat fennmaradásáért tett erőfeszítésükért
21. Sólyom László – A hoki sportban elért kimagasló eredményeiért, melyel 

Gyergyóújfalu Gyergyóújfalu hírnevét öregbíti
22. Gáll Csaba - A hoki sportban elért kimagasló eredményeiért, melyel 

Gyergyóújfalu Gyergyóújfalu hírnevét öregbíti

Tekerőpatak
23. Horváth Sándor – Több évtizedes lelkes pedagógiai tevékenységéért
24. Todor Irén – Több évtízedes pedagógiai tevékenyzégéért
25. Fodor Klementina – Szent Ferenc Alapítvány által működtetett Böjte Csaba 

otthonban kifejtett áldozatos tevékenységéért
26. György Márton – A sí sportágban elért kimagasló eredményeiért, melyel 

Tekerőpatak hírnevét öregbíti
27. Gergely József – Tekerőpataki labdarugó a sportágban elért eredményeiért és a 

gyerekekkel folytatott foglalkozásáért 
28. Tekerőpataki Polgárőrség – a falu biztonságáért tett önzetlen és fáradhatatlan 

munkájukért
Mindenkinek erőt egészséget és kitartást kívánuk.

Mihálydeák  Ervin:  További  sikereket  szeretnék  kívánni  mindenkinek  és 
sikerekben gazdag, boldog Új Évet.
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Tótpál  László: Az  ülést  ezennel  berekesztem  és  kívánok  mindenkinek  az 
Önkormányzat  nevében  egy  áldott,  kellemes,  boldog,  sikerekben  gazdag  Új 
Esztendőt.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Tótpál László       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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