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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 1683/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  június  1.-én  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  2015/390-es  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 József
6. Elekes-Józsa Márton
7. Elekes-Köllő Márta 
8. Gál Katalin
9. György Zsolt
10. Horváth Dumitrina
11. Kovács Levente
12. Marthy Barna 
13. Mihálydeák Ervin
14. Molnár Vince
15. Tótpál László

A tanács tagjai teljes létszámban megjelentek a tanácsülésen. 
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 rendkívüli ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:

1. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község magánvagyonát képező legelő be-
sorolású terület nyilvános árverésen történő bérbeadásának jóváhagyására
2. Határozattervezet egy ingatlannak Gyergyóújfalu Község közvagyonából Gyergyó-

újfalu Község magánvagyonába való áthelyezésére
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3. Határozattervezet  az  ingázási  költségek  kifizetésének  jóváhagyására  a 
gyergyóújfalvi  Elekes  Vencel  Általános Iskola  tanügyi  káderei  számára  a  2015 
március - április közötti időszakra

4. Az előző, 2015 április 30-i ülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása
5. Folyó ügyek

A polgármester úr kéri a napirendi pontok kiegészítését az egyházak támogatásával 
kapcsolatos határozattervezettel. Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat 
és kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet egy,  Gyergyóújfalu Község magánvagyonát képező legelő 
besorolású terület nyilvános árverésen történő bérbeadásának jóváhagyására

Egyed József: A feneki, 240 hektáros legelőnek a sorsáról van szó. Volt egy bérleti 
szerződés kötve a gyergyóújfalvi szarvasmarha tenyésztők egyesületével, de mivel nem 
ők födték le állatokkal a területet és megalakult a kilyénfalvi szarvasmarha tenyésztők 
egyesülete, ezért egy alszerződés keretében ők kapták a támogatást a legelőre, aminek 
70%-át  fizette  vissza  a  község költségvetésébe.  Erre  tanácshatározatok voltak annak 
idején.  Most  az  Egyesület  is  kérte  és  az  APIA  is  jelezte,  hogy  ezt  a  bizonyos 
alszerződést,  ezt  a  jogi  állapotot  szüntessük  meg  és  kössünk  egy  rendes  szerződést 
valakivel. Ezért közbeszerzést kell kiírni a legelő bérbeadására. 

Olyan 180.000 lejt adnak támogatást az alapcsomagra erre a területre és abból 
120.000  kellene  visszafizessenek,  tehát  két  harmadát  visszafizetik  bérként  a 
költségvetésbe.  A tavaly a befizetett  összeg több mint  150.000 lej  volt,  most  ennyit 
csökken az alapcsomag miatt. Akkor tudnának több pénzt kihozni a támogatásból, ha 
vállalnának plusz csomagot, de azt a kilyénfalvi szarvasmarha tartó egyesület nem meri 
bevállalni. Ha az indulási árat magasabbra emeljük 500 lejnél, akkor ők nem fognak 
jelentkezni  a  liciten,  mert  az  alapcsomagra  nem  kapnak  még  ennyit  sem.  Ennek 
fényében nekem az a javaslatom, hogy a 800 lejt hozzuk le 500 lejre. Hogy más fog-e 
jelentkezni-e vagy se azt még nem tudjuk. 

Volt egy gyűlés, amelyen a szarvasmarha tartó egyesület tagjaival és a tanácsos 
urakkal tárgyaltunk erről. Megkérem a tanácsos urakat, akik jelen voltak, mondják el 
hogy zajlott a gyűlés.
Marthy Barna: Összeültünk és elmondták, hogy soknak tűnik nekik a 800 lej, mivel 
nem fognak annyi támogatást kapni rá. 
Egyed József:  Nem merik vállalni a plusz csomagot,  mert ahhoz túl sok állat van a 
legelőn. Az alapcsomagot kellene megkapja az önkormányzat és a pluszt az egyesület. 
Bálint Attila:  Az állatokat nem lehet visszaosztani,  mert  már kivitték az állatokat a 
legelőre.
Gál  Katalin:  Az  egyesületen  belül  tisztázni  kellene  a  szabályzatot,  az  állatokkal 
kapcsolatosan, mert emiatt nem mernek vállalni plusz csomagot.
Egyed József: Bővíteni kellene a tagságot és betartatni a szabályzatot.
Marthy Barna: Attól félnek, hogy nem fogják tudni betartatni a szabályzatot.
Egyed  József:  Mi  segítünk  amit  tudunk,  de  ők  a  tulajdonosok,  ők  kell  a  rendet 
fenntartsák.
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Horváth Dumitrina: Az egyesület leteheti a kérést a támogatásra a tagok nevébe, az 
összes  állatra,  ami  a  tagok  tulajdonában  van,  úgy  hogy  beleférnek  a  plusz  csomag 
feltételekbe. Emiatt kevés az 500 lej.
Marthy Barna: Ott több állat van. 
Horváth Dumitrina: Én a papírforma szerint beszélek. Ők ha leteszik a kérést a plusz 
csomagra, akkor nekünk nagyon keveset fognak adni, a támogatásból.
Marthy Barna: A legelő a falué, nem lehet senki állatát elküldeni onnan. 
Gál Katalin: A liciten jelentkezhet idegen is, és ha megnyeri, elküldheti az állatokat.
Egyed József: Jogilag megteheti.
Marthy Barna: Inkább az egyesületet kellene biztatni, hogy menjen bele.
Horváth  Dumitrina:  Az  500 lej  marad 7  évig,  még ha  ők  jövőtől  plusz  csomagot 
kötnek is?
Egyed József: Igen.
Marthy Barna: És ha tesz le támogatást, nem kérhetünk többet?
Egyed József: Nem. Egyezkedni utólag nem lehet. 
Gál Katalin: Én úgy látom, hogy a kilyénfalvi egyesület nem fogja merni bevállalni a 
plusz csomagot.
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 15 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet  egy  ingatlannak  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonából 
Gyergyóújfalu Község magánvagyonába való áthelyezésére

Egyed  József:  A  kilyénfalvi  óvodáról  van  szó.  A  lebontásból  származó  anyagot  a 
törvény  szerint  el  kell  adni,  és  ehhez  ez  szükséges.  A  bizottságba  2  tanácsos  urat 
javasoltunk.
Deák Endre: Miért kell eladni? Attól a terület marad?
Egyed József: Igen, csak az épületben levő építkezési anyagot kell eladni.
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 15 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet  az  ingázási  költségek  kifizetésének  jóváhagyására  a 
gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskola tanügyi káderei számára a 2015 
március - április közötti időszakra

Egyed József: Van-e még az átutalt összegből?
Elekes-Köllő Tibor: Erre még éppen hogy kifutotta. A Vezetőtanács elfogadta. 
Egyed József: Javaslom, hogy fogadják el.
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 15 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
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4. Az előző, 2015. április 30-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 15 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

5. Határozattervezet az egyházak támogatására
Egyed József: A költségvetésbe elfogadott 10.000 lej, a következőképpen oszlik meg: 
4.000, 3.000, 3.000. Az összegeket ki kell írjuk pályázatra, hogy a számvevőszék ne 
szóljon  majd  bele.  Az  egyházak  kell  majd  hozzanak  elszámolást,  hogy  minden 
törvényes legyen, hogy a számvevőszék nehogy visszakérje.
Molnár Vince: A plébános úr pályázott az újfalvi egyház részére a Megyei Tanácshoz. 
Az a pályázat nem jó alapul erre az összegre is?
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 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
(Elekes József) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

6. Különfélék
Egyed  József:  Van  egy  bódé  az  iskola  udvarán  és  nincsenek  aktáik.  Kérik  a 
tulajdonosok, hogy adjuk ki nekik koncesszióba a területet, hogy jogilag tisztázzák a 
helyzetüket.
Elekes-Köllő Tibor:  Azon gondolkoztunk, hogy ha a régi épületet  felújítsák,  oda, a 
bódé helyére ki lehetne alakítani egy parkírozót. De mivel ez nem lesz meg egyhamar, 
úgy gondolom, hogyha kiadódik, az rövid távra legyen, mert a későbbiekben szükség 
lesz arra a helyre, hogy parkírozót, bejáratot, vagy egyebet alakítsunk ki belőle. Arra is 
volt panasz, hogy nem mindig jó minőségű az áru.
Egyed József: 2-3 évre kellene.
Elekes-Köllő  Tibor:  Most  a  főbejáratnál  szeretnénk  kialakítani  egy  7-8  férőhelyes 
parkírozót.  Volt nekem egy olyan javaslatom is,  hogy az utcát át  kellene minősíteni 
egyoldalú forgalomra.
Egyed József:  szerintem a tanárok a templommal szemben levő parkírozóba kellene 
hagyják az autóikat és gyalog menjenek az iskoláig.
Elekes-Köllő  Tibor:  A  kazánház  is  közel  van  a  bódé  területéhez,  oda  még  egy 
fatárolóra is szükség lesz.
Marthy Barna: Fontos-e a bódé?
Elekes-Köllő Tibor: Vannak gyerekek akik ott vásárolják a plusz kiflit, azonkívül amit 
az iskolában kapnak. Javasolom, hogy 3-4 évre legyen a bérbeadás és a jegenyefa dolgát 
is oldják meg ők, mert azon a területen helyezkedik el.
Elekes-Józsa Márton: Ha felújítódik az iskola, az hogy fog találni a bódéval?
Elekes-Köllő Tibor: Sehogy.
Elekes-Józsa Márton: Ha nem megfelelő minőségű termékeket hoznak, fel kell őket 
jelenteni a fogyasztóvédelemhez.
Egyed József: Megjelentek az új kiírások, az AFIR honlapján megtalálhatók. Következő 
ülésre  hozunk  javaslatokat  a  fejlesztésekre.  A  Közbirtokosságnak  elutasították  a 
fellebbezését, úgy hogy majd mi kellene pályázzunk a kultúrházra is. Biztosan sokan 
fognak  kéréseket  letenni  már  az  első  körben  és  azt  mondták,  hogy  előnybe  fogják 
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részesíteni azokat a kéréseket, amelyeket korábban tesznek le. A finanszírozás 100%-os 
lesz. 

Sikerült  megnyerni  a  falunapos  pályázatot,  agrárpolitika  szakterületén  lesznek 
felépítve a falunapi programok. De lesznek egyházi programok is, meg kulturálisak és 
gyerekeknek is.
Gál  Katalin:  A  régi  óvodaépület  ha  le  lesz  bontva,  akkor  reménykedhetünk,  hogy 
meglesz a játszótér a falunapokra?
Egyed József: Gyorsabban sajnos nem tudtunk haladni, hogy törvényes legyen a bontási 
eljárás. Ahogy lebontódik, megcsináljuk.
Gál Katalin: A közösségi ház felső szintje mennyire van kész?
Kovács Ileana Éva: Az akták nincsenek még kész.
Gál  Katalin:  A  kultúrház  festésére  volt  elkülönítve  pénz  a  költségvetésbe.  Mikor 
lehetne megejteni a festést?
Egyed József: Megcsináljuk.
Gál Katalin: A templommal szemben van egy tábla, nagyon rossz állapotba. Lehet-e 
sürgetni, hogy kicseréljék?
Egyed József: Intézkedünk.
Deák Endre: Libán fele is rosszak a kanyarjelző táblák állapota.
Mihálydeák Ervin: Ha engednék, megcsinálnánk. Beszélünk az útosztállyal.
Gál Katalin: A park gyönyörűen le van kaszálva. A szociális segélyben részesülő nők 
kellene gyomláljanak. És köszönöm, hogy a kukákat elköltöztették. Nagyon jó helyen 
vannak.
Tótpál  László:  Tekerőpatakon  a  polgárőrség  megalakult  hivatalosan,  bejegyzett 
személy, van pecsétje. A Közbirtokosságtól megkaptuk az autót és 1.000 lej támogatást. 
Közelebbről megkezdjük az aktivitást.
Egyed József: Mi is egyeztettünk a polgárőrség vezetőségével, hogy segítenénk nekik. 
A testület segítsége abból áll, hogy adnánk egy-egy polgárőrséges feliratos mellényt és 
egy-egy gázsprayt, önvédelmi célból és egy videókamerát, hogy tudják dokumentálni 
azokat a helyzeteket, mikor élesbe kerülnek a kliensekkel. Jövőre egy bizonyos összeget 
ki kellene utalni nekik, akár egy protokoll alapján. A helyi tűzoltó alakulat tagjaival is 
beszéltem, hogy alakítsák meg itt is a polgárőrséget.
Elekes József: A kanalizálással kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed József: Leadtuk az elszámolást és várjuk az ellenőrzést. A tartályok le vannak 
téve. A cég kell folytassa a munkát.
Elekes József: Rácsatlakozni mikor lehet majd?
Egyed József: Ahol működőképes, ott már lehet csatlakozni. Bányász Árpád ezt már el 
tudja dönteni.
Elekes-Józsa Márton: Jó volna leellenőrizni a közvilágítást, mert sok helyen hibás.
Mihálydeák Ervin: Intézkedünk.
Elekes-Józsa Márton:  Tekerőpatak végén a táblák mindig rosszul állnak.  Nagyok a 
táblák és két vékony csövön állnak. Mindig el vannak tekeredve.
Egyed József: Megnézzük.
Elekes-Józsa Márton: Műszaki elképzelés van-e, hogy a patakon keresztül hogy lehet 
majd csatlakozni a csatornázási rendszerhez?
Egyed  József:  A  patak  medrét  át  kell  ásni.  2-3  szomszéd  össze  kell  álljon.  A 
szakemberek megoldják majd.
Molnár Vince: Az aszfaltozás elindult. Merre lesz még elvégezve?
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Egyed József: A Viaduct cég vitt el anyagot a bányától és kértük, hogy aszfaltozzon 
belőle. Az idénre még ígért aszfaltozást. Majd meglátjuk.
Elekes-Józsa Márton: Én javasolnám, hogy egy réteget tegyünk le tovább is, mert így a 
meglevő részre koncentrálódik az összes biciklis gyerek.
Egyed József: A célunk az, hogy tegyünk le mindenhova, kivéve Alszeget, mert ott még 
sok átásás lesz. 
Elekes-Józsa  Márton:  A sáncásásnál  figyelni  kell  a  szintezésekre  is,  mert  ha  nem, 
akkor nem tud elfolyni a víz.
Deák Endre: A kotrógép munkába van-e állítva?
Egyed József:  Igen, Deák Csaba dolgozik rajta,  most tanulgatja. Tanfolyamot végez 
Udvarhelyen.
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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