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JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  október  7.-én  19  órai  kezdettel  tartott,  rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.

Az üléselnök hiányában, a polgármester úr megállapította, hogy a Helyi Tanács 
összehívása  a helyi  közigazgatásról  szóló 2001/215-ös  számú újraközölt  törvény 39. 
cikkelyének  előírásai  szerint,  a  2015/684-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-Köllő Márta
7. Elekes-Józsa Márton
8. Gál Katalin
9. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Marthy Barna
12. Mihálydeák Ervin
13. Molnár Vince

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol maradtak György Zsolt és Tótpál László tanácsos urak. 

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

Az  üléselnök,  Molnár  Vince  tanácsos  úr,  miután  megállapította,  hogy  a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1) Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonában levő, Újfalu külterüle-

tén található erdőből, fővágásból és gyérítésből származó fakitermelés mennyisé-
géről és ennek rendeltetéséről a 2015-ös évben

2) Határozattervezet a 23/2011-es Határozat visszavonásáról 
3) Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Közvagyonának a módosítására 
 Az  ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  aki  elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. 
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A napirendi pontokat a Képviselő Testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

1) Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonában levő, Újfalu külterüle-
tén található erdőből, fővágásból és gyérítésből származó fakitermelés mennyisé-
géről és ennek rendeltetéséről a 2015-ös évben

Mihálydeák Ervin:  A baláni részen fekvő köztulajdonú erdőről van szó. Az indulási 
árat  kellene  megszabni.  Fővágásról  van  szó.  Az  előző  licitek  tapasztalataiból, 
mostanában 220 és 300 lej  között voltak eladva az ilyen minőségű fák. Én személy 
szerint 250 lejt javasolnék, hogy nehogy úgy járjunk, mint a múltkor. 
Molnár Vince: A második licitre mi a javasolt indulási ár?
Mihálydeák Ervin:  A második értékakta szerint, gyérítésről van szó. Ez a jellegű fa 
mostanában 65-75 lejes áron volt eladva. Én 65 lejt javasolnék.
Elekes-Józsa Márton: Irányadó kell legyen, hogy hasonló minőségű fa milyen áron kelt 
el.
Mihálydeák Ervin: Az erdészeten fél áron hirdetik hivatalosan a fát, arról nem tudnak 
adni értéket, hogy más falvak mennyiért licitáltak.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javasolt indulási árakat.
Molnár Vince 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.

2) Határozattervezet a 23/2011-es Határozat visszavonásáról 
Kovács  Ileana  Éva:  2011-ben  el  volt  fogadva  a  Kultúrháznak  a  közvagyonból  a 
magánvagyonba való átírása, mert az akkori pályázati kiírás úgy kérte. A mostani pedig 
közvagyonba kéri, ezért vissza kell vonni az akkori határozatot.
Elekes-Józsa Márton: Hogy lehetett akkor egy ilyen kulturális jellegű létesítményt, ami 
törvényileg közvagyon kell legyen, magánvagyonba beírni?
Kovács  Ileana  Éva:  Valószínű  tévedtek  akkor,  mikor  összeállították  az  akkori 
pályázatkiírást.
Molnár Vince: Erre le volt téve egy pályázat, nem?
Kovács Ileana Éva: Igen de az 2011-ben volt és nem kapott támogatást.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Elekes-Köllő Márta: A visszavonás nem fogja negatívan befolyásolni az elbírálást?
Kovács Ileana Éva: Máskép nem tudunk pályázni.
Molnár Vince 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) Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Közvagyonának a módosítására 
Kovács Ileana Éva: Ma volt a malom munkálatoknak az átvétele. Ennek a pályázatnak 
az elszámolását is a jövő héten kellene leadni. Ehhez szükséges a határozat. 
Marthy Barna: El van végezve a malom?
Kovács Ileana Éva: Igen.
Molnár Vince: A Megyei Tanács is adott pénzt erre?
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Kovács Ileana Éva: Igen.
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Molnár Vince 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.

Molnár  Vince: Mivel  a  napirendi  pontokat  megtárgyaltuk,  az  ülést  ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Molnár Vince       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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