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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 3024/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2015. szeptember 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  2015/583-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-Józsa Márton
6. Elekes-Köllő Márta
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 Gál Katalin tanácsos asszony, valamint Elekes József és György Zsolt 
tanácsos urak.

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

Az üléselnök, Mihálydeák Ervin alpolgármester 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  a  magyarországi,  Bogács  Község  és  a  romániai,  Hargita 

megyei Gyergyóújfalu Község közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására
2) Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő három hónapra
3) Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Közvagyonának a módosítására 
4) Az előző, 2015 augusztus 27-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
5) Folyó ügyek
Mihálydeák Ervin 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. 
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Napirendi pontok tárgyalása
1) Határozattervezet  a  magyarországi,  Bogács  Község  és  a  romániai,  Hargita 

megyei Gyergyóújfalu Község közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására 
Egyed  József:  Szeretnénk  megkötni  egy  együttműködési  szerződést  a  két 
Önkormányzat között. Mindenki ismeri már Bogácsot, ügyes kis településről van szó.
Elekes-Józsa  Márton:  Megjegyzésem lenne:  az  angol  változatba  azt  írja,  hogy  két 
eredeti példányban készült, ki kellene javítani a copy szót az exemplar szóval.
Mihálydeák  Ervin 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő három hónapra
Kovács Ileana Éva: Molnár Vince tanácsos úr következik ábécé sorrendben.
Mihálydeák  Ervin 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Közvagyonának a módosítására 
Kovács  Ileana  Éva:  A  most  elvégzett  munkálat  a  központi  parknál  a  leltárba 
módosulást  eredményez:  az  érték  és  a  név  is  módosul.  Ez  szükséges  a  pályázat 
elszámolásához.
Egyed József: Azt mondták, hogy péntekre már minden fel lesz szerelve. Csütörtöktől 
már a piacosok is ott fognak árulni.
Mihálydeák  Ervin 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4) Az előző, 2015 augusztus 27-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Mihálydeák  Ervin ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyvet 
elfogadjuk? A Helyi  Tanács 12 igen szavazattal,  tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a jegyzőkönyvet.

5) Különfélék:
Egyed József:  A pályázati  kiírások megtörténtek.  Úgy volt,  hogy lesz  egy hónap a 
letevésre,  de  a  tegnap  szóltak,  hogy  a  letevési  sorrendben  fogják  kiosztani  a 
pénzösszeget. Egy 24 óra alatt az összegnek az egy harmadát már lepályázták. Az erdei 
és  mezei utakra meg voltak csinálva a topós mérések.  A mezei  utas kiírásnál 65-70 
pontos pályázatot tudunk leadni. Holnapra remélem, hogy össze tudjuk állítani az összes 
szükséges dokumentációt. Ha meglesz, akkor el kellene fogadni és remélem, hogy még 
időben le tudjuk adni, mielőtt elfogy a pályázható pénzalap.

Az  erdei  utas  kiírásban  az  útjavítás  mellett,  útépítést  is  kell  tartalmazzon  a 
projekt. Az erdei utakat, amiket bele tudnánk foglalni, a Bogáros, a kilyénfalvi Súrlós, 
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Fűrészloka  egy  szakasza,  az  útépítésre  pedig  egy  kicsi  részt  javasolnánk  a  vaslábi 
részen. 

A kultúrházas kiírással kapcsolatosan, megvan a megvalósíthatósági tanulmány. 
Össze kell rakni a pályázatot. Itt 500.000 lej az igényelhető plafon. Ide még nem volt 
leadva pályázat. 

Még  esélyünk  van  a  szennyvíz  és  az  aszfaltozásnál.  Úgy  gondoltuk,  hogy  a 
három  községi  út  mellé  még  kérjük  a  sáncok  és  az  alszegi  híd  felújítását.  A 
csatornázásnál akkor lesz 69 pontunk, ha a fennmaradt rész kiszolgál 2.400 személyt. 
Most  számolják,  hogy hány ember lakik azon a részen.  Ide még megvalósíthatósági 
tanulmányt kell készíteni.
Elekes-Józsa Márton:  A parkkal szembeni járdarész nagyon csúnya, valamit el kell 
kezdeni vele.
Egyed József: Tavasszal megpróbáljuk megoldani.
Elekes-Józsa Márton: A kicsi utcába nem történt semmi javítás.
Egyed József: Feljegyezzük.
Elekes-Józsa Márton:  A parkba a  kút  nagyon közel  van a játszótérhez,  valamilyen 
biztonsági intézkedést kellene hozni, hogy ne jelentsen veszélyt a gyerekek számára.
Egyed József: Le fogjuk deszkázni a kút alját.
Bálint Attila: A kilyénfalvi játszótéren részben vannak csak felállítva az elemek.
Egyed József: Még nincs elvégezve teljesen. A gyepesítés túl drága lett volna, majd 
vetünk fűmagot.
Bálint Attila: Sövény a víz mellé lesz-e?
Egyed József: Azt mondták, hogy nem kell, mert oda teszik majd a padokat, ahova a 
szülők ülnek, hogy felvigyázzák a gyerekeket.
Bálint Attila: Villanyt és vizet kellene vezetni az épületbe. 
Egyed József: Rendben.
Bálint Attila: Kívülről is szépíteni kellene az épületet, ha szükség kalákát szervezünk, 
csak anyag kellene.
Egyed József: Mi megvesszük a festéket.
Tótpál László: A tekerőpataki kultúrotthon tetőszerkezete nagyon rossz állapotban van. 
Folyamatosan beázik. Négy fajta cserép van rajta. Szükség volna egy pár új cserépre, 
hogy a rosszabb részeket meg lehessen javítani.
Egyed József: Rendben.
Tótpál László: A polgárőrséggel kapcsolatosan: szeptember 15-én három idegen cigány 
lopni akartak. Kémenes Balázs udvarára mentek be. Idejébe értesítve voltunk, így tetten 
értük a tolvajokat. A tulajdonos az udvaron vágta a fát. Sajnos, ilyen esetekben nem 
tudjuk  azt  tenni,  hogy  megvárjuk,  míg  a  rendőrség  kiérkezik,  mert  addig  a  rablók 
meglógnak. Három bűnügyi eljárás indult ebben az esetben: kettő a cigányok ellen és 
egy az egyik kollégánk ellen. 

Minden este őrjáratozunk. Jövőre kellene elkülöníteni pénzt a polgárőrségre.
Egyed József: A testület is segíteni akar a polgárőrségnek. Javasolni fogjuk. Jelenleg a 
gyergyói helyi rendőrséget kértük, hogy járőrözzenek. 
Mihálydeák Ervin: Vállalták, csak még nem szabták meg az árát.
Elekes-Józsa Márton: Törvényileg ők vállalhatnak-e máshol járőrözést?
Mihálydeák  Ervin:  Igen,  egész  községszinten  vállalhatják.  A  vaslábi  részre  nem 
mehetnek át.
Egyed József: Minden képen lépni kell, áldozni és tenni a közbiztonságért.
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Mihálydeák Ervin: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Mihálydeák Ervin       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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