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Ikt. Szám:1411/2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2012.  augusztus  9-én  19.  órai  kezdettel  tartott 
rendkívüli Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Elekes  József üléselnök: Megállapította,  hogy  a  Helyi  Tanács 
összehívása  a  helyi  közigazgatásról  szóló  2001/215-ös  számú  újraközölt 
törvény  39.  cikkelyének  előírásai  szerint,  a  2012/212-es  Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Elekes József
3. Elekes-Köllő Tibor
4. Egyed Márta
5. Gál Katalin
6. György Zsolt
7. Gyulai Arthur
8. Horváth Dumitrina
9. Kovács Levente
10.  Marthy Barna
11.  Mihálydeák Ervin
12. Molnár Vicentiu
13. Totpál László

A tanácsos  asszonyok és  urak  nem jelentek  meg teljes  létszámban a 
helyi  tanácsülésen.  Igazoltan  maradtak  távol  Elekes-Köllő  Márta  és  Elekes-
Józsa Márton tanácsosok. Mihálydeák Ervin alpolgármester később érkezik.

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a 
község jegyzője és Albert Katalin, a Polgármesteri Hivatal részéről.

Az üléselnök, Elekes József  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. 
Elekes-Köllő  Tibor  tanácsos  úr  javasolja  a  napirendi  pontok  kiegészítését 
különfélékkel.
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Elekes  József  ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  a 
kiegészítéssel együtt és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel 
szavazzon:

1. 30/2012 számú Határozattervezet a 9/2012-es számú Határozattal 
jóváhagyott  minimis  segély  beruházások  és  munkahelyteremtések 
ösztönzésére Gyergyóújfalu községben Szabályzatának 11-es cikkelye (5). 
és (7). bekezdésének visszavonására

2.  Határozattervezet  a  2012-es  Helyi  Költségvetés  kiegészítésének 
jóváhagyására

3.  Határozattervezet  egy  780.000  lejes  hitel  felvételének  és 
garanciájának jóváhagyására

4.  A  2012.  június  28-i  alakuló  tanácsülés  jegyzőkönyvének 
jóváhagyása

A  napirendi  pontokat  a  Képviselő  Testület  12  igen  szavazattal, 
ellenszavazat nélkül fogadta el:

A  jegyzőkönyvet  a  215/2001-es  újraközölt  és  módosított  helyi 
közigazgatási törvény  42.  cikkelyének  értelmében  a  jegyző  az  ülés  előtt 
megfelelő időben bocsátotta a tanácsosok rendelkezésére.

Napirendi pontok tárgyalása 
1.  30/2012  számú  Határozattervezet  a  9/2012-es  számú  Határozattal 
jóváhagyott  minimis  segély  beruházások  és  munkahelyteremtések 
ösztönzésére Gyergyóújfalu községben Szabályzatának 11-es cikkelye (5). 
és (7). bekezdésének visszavonására
Elekes  József ülésvezető:  Az  első  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  a 
Gazdasági Szakbizottság véleményezését kérném szépen.
Tótpál  László: A  Gazdasági  Szakbizottság  egyöntetűen  elfogadta  a 
Határozattervezetet.
Elekes József ülésvezető: Valakinek hozzászólása az egyes napirendi ponthoz?
Elekes-Köllő  Tibor:  Ezekkel,  a  segélyekkel  kapcsolatosan  nincsenek 
felvilágosítva komolyabban az emberek.
Kovács Illeana Éva: Érdeklődő volt, hogy mit jelent és odaadtuk az anyagot, 
de még kérést nem tett le senki.
Elekes-Köllő Tibor: A gazdasági komisszió ülésén megtárgyaltuk. 
Elekes József ülésvezető: Ki van amellett, hogy az egyes napirendi pont, ez a 
határozattervezet ebben a formájában elfogadódjon? Kérem, szavazzanak. 
A  Helyi  Tanács  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül 
elfogadta a határozat tervezetet.

2.  Határozattervezet  a  2012-es  Helyi  Költségvetés  kiegészítésének 
jóváhagyására
Elekes József ülésvezető: A Gazdasági Szakbizottság véleményezését kérem.
Tótpál  László: A  Gazdasági  Szakbizottság  nagy  többséggel  elfogadta  a 
Határozattervezetet.
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Elekes József  ülésvezető: A tanácsos uraknak kérdésük a 2. napirendponttal 
kapcsolatosan?
Elekes-Köllő Tibor: A költségvetésről beszéljünk egy kicsit.
György Zsolt: A tekerőpataki tűzoltó garázst, miért akarják bontott cseréppel 
befödni?
Egyed József polgármester: Azért mert nincs több pénzünk.
György Zsolt: Azért kérdem, mert most van a költségvetési kiigazítás, és nem 
lehetne hogy, valahonnan pótoljuk az összeget, és új cserepet vegyünk. 
Egyed  József polgármester:  Pontosan  most  hozzuk  az  áldozatot,  hogy 
máshonnan  veszünk  el,  hogy  ne  kelljen  onnan  elvegyünk  16.000  lejt. 
Elmagyarázom részleteiben, tehát én nem javaslom a bontott cserepet, de az 
őszinteség az, hogy nem tudtam, ahonnan bevállaljam a plusz költséget.  Ha 
bontott de jó minőségű cserép rakódik és a cserép alatt is a fólia rendesen kivan 
húzva akkor 10-15 évig eltart és ez idő alatt lehet gondolkozni azon, hogy az új 
cserépre, honnan teremtsük elő a pénzt.
György Zsolt: Most már az a helyzet érted, hogy Tekerőpatakon ezt nem igen 
akarják elfogadni, hogy felépül egy új épület és akkor bontott cserepet akarnak 
rárakni.
Egyed József polgármester:  Amikor legelőszőr elkülönítettük a pénzt a régi 
testülettel együtt akkor azt mondtuk, hogy 16.000 lejjel kevesebb járna ehhez 
az  építkezéshez,  de  ahhoz,  hogy  nagyobb  legyen,  szebb  legyen,  melegebb 
legyen, még hozzátettünk 16.000 lejt. Kértünk árajánlatot Fórikától és még egy 
kivitelezőtől,  melyek  árajánlatai  hasonlítottak,  de  mivelhogy  Tekerőpatakon 
van, így tekerőpatakinak adtuk az egész munkálatot.
György Zsolt: És ők jöttek azzal az ötlettel, hogy bontott cserép kerüljön az 
épületre?
Egyed  József polgármester:  Nem.  Mi  jöttünk  az  ötlettel  Ezt  az  árajánlatot 
cserép nélkül kaptuk meg, és így is úgy alakult ki ez az ár, hogy hozzátettünk 
16.000 lejt.
Valamikor volt olyan hogy a közbirtokosság is besegít fával, ez is besegít, az is 
besegít, és végül nem segít senki. Mi megépítjük nincs ezzel gond, csak azzal 
van a gond,  ha valamit  akarunk pluszba, akkor ahhoz ki kell találjuk, hogy 
honnan veszünk el pénzt, mert ha összegeket mozgatunk, akkor kell tudjam, 
hogy honnan teremtjük elő.
Ugyanez volt az orvosi rendelővel is, mert fűtés és födél nélkül kaptuk meg az 
árajánlatot, de a mi költségvetésünkből előteremtettük. Ahhoz, hogy az épület 
kompakt legyen, a pénzt elő kellett teremtenünk.
Jelen esetben nincs ahonnan előteremteni, tehát valahonnan el kell vennünk.
György Zsolt: Akkor válaszoltál is. Tehát nem lehet elővenni?
Egyed József polgármester: Az a helyzet, hogy Tekerőpatakról megérkezett a 
plébános úr, hogy neki kellene 40.000 lej, ahhoz, hogy a templommal valamit 
csináljon ezért a következő tanácsülésen válaszolnunk kell, hogy tudunk-e adni, 
és ha adunk akkor honnan adunk. Tőlünk várja teljesen a pénzt. Én tárgyaltam 
Bukaresttel és ott akkora a zűrzavar, azt mondták a pénzek nincsenek elzárva, 
de egyelőre nem mert  senki kiutalni és az idén szerintem nem is várhatjuk, 
hogy kiutaljanak. Tehát ha a plébános úr akarunk segíteni, akkor megint szét 
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kell  nézzünk,  hogy honnan tudunk elvenni  pénzt.  Így  is  október  környékén 
tudunk  vele  erről  tárgyalni,  mert  akkor  látjuk  meg,  hogy  honnan  tudunk 
elvenni, hol marad meg.
György Zsolt: Tudjátok, hogy van ez, befödődik bontott cseréppel, és akkor 
mindenki jön, hogy hogy van ez, hogy új épületre miért került bontott cserép. 
Akkor  mondjuk  másfél  két  év  múlva  kicseréljük  de,  akkor  számoljuk  ki  a 
különbséget, kétszer dolgozol, kétszer fizetsz, stb.
Marthy Barna: Ha már itt  tartunk, akkor azon is elgondolkozhatunk,  hogy 
hogyan lehetne a kilyénfavi kultúrotthonba bevezetni a vizet? Esetleg a fűtést 
is.
Egyed József polgármester: Nagyon sokat gondolkodtunk azon is, de ha a víz 
bevezetődik, akkor fűtés is kell, mert ha nem télen a víz elfagy. Fűtés nélkül 
nem lehet bekötni a vizet, ha a víz bekötődik kagylóval, akkor betonozni kell és 
így tovább.
Marthy Barna: De úgy,  hogy lehessen leengedni,  bár  a vizet,  és  amikor a 
Csipkebogyó Egyesületnek szüksége van a vízre, akkor legyen.
Egyed  József polgármester:  A  közösségi  munkálatokat  nem  lehet  úgy 
elvégezni, hogy valaki majd megy és leengedi a csapot, mert akkor úgy fogunk 
járni, mint a régi néptanácsnál, hogy akkor vesszük észre a bajt, amikor a jég 
kijön az ablakon.  Mert úgy-e elszakadt a csap. A közösségi dolgokat nem lehet 
rábízni senkire, úgy kell megtenni, hogy ott ne legyen probléma.
Azt javasolnám, hogy jövőre kellene betervezni, úgyis hátul kellene építeni egy 
WC-t, mert a kultúrház mellett ami van az nem megfelelő. A WC mellé lehetne 
építeni egy kazánházat, és berakni egy kisebb kazánt és akkor utána lehetne 
gondolkozni, hogy mi legyen a következő lépés. Kolozsi Gézának én mondtam, 
hogy megcsinálhatja, de az idén nem biztos, hogy ki tudjuk fizetni, ő pedig így 
nem vállalta. 
Tibi  említette  a kuktavásárlást,  tehát  gyakorlatilag  ugyanott  vagyunk,  hogy 
nincs ahonnan elvenni.
Időközben  elindult  a  LEADER,  ott  is  pályázni  kellene,  ezért  el  kell 
gondolkozzon  a  testület,  hogy  valamilyen  alapot  hozzon  létre  az  önrész, 
hogyha egy egyesület akar pályázni, akkor hogyan segítsünk neki bevonva a 
közbirtokosságot is esetleg, mert a 260.000 euró ami a LEADER-ben Újfalut 
illetné  nem lesz  lepályázva,  mert  az  önkormányzat  nem bírja  lepályázni  az 
összeget, mert nincs ahogy. Civilszervezetek meg azért nem tudnak pályázni, 
mert nem tudják finanszírozni az alapot. Utófinanszírozásról beszélünk és azt a 
10.000-20.000 eurót elő kell venni, ki kell fizetni és kell várni, hogy a pénzt 
visszacsöpögtesse a felvevő, és akkor megint azon kell szorongni, hogy vajon 
fog-e csúszni a kiutalás. Itt kell majd segítsünk, hogy pályázni lehessen.
Egyébként, ha  Kilyénfalvára  visszatérünk,  akkor  ott  is  az  üzletnél  az 
elkülönített összegnél kicsivel túlléptek a felújítási költségek. Amikor az épület 
átvevődött akkor Egyed Imiék megsaccolták a felújítás költségeit és 55.000 - 
57.000 lej  körül álltunk,  melyből mi 50.000lejt  hagytunk jóvá ehhez képest 
még a 60.0000 lejt is meghaladják a munkálat költségei.
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Utólag a közegészségügyet ki kellett hívjuk, hogy ha már felújítunk egy ilyen 
épületet, akkor a követelményeknek feleljen meg és az már egy kicsit növelt a 
költségeken, nem beszélve arról, hogy milyen állapotban vettük át.
Elekea-Köllő Tibor: Mikorra lesz készen az épület?
Egyed József polgármester: Augusztus vége fele befejeződnek a munkálatok és 
azt szeretném, ha a következő tanácsülés témája többek között az legyen, hogy 
hirdessük meg a licitet. Előkészítünk egy tender füzetet, hogy a közbeszerzés 
elinduljon.
Van  még  egy  javaslatom, visszatérve  a  2.  napirendi  ponthoz:  én  azt 
tanácsolom, hogy a költségvetés kiegészítést most fogadjuk el. A későbbiekben 
a költségvetést én átnézem, a tanácsosi listán fogok jelezni, és majd mindenki 
elmondja a véleményét, hogy például honnan tudunk elvenni egy kis összeget 
és hová tesszük. 
Gál Katalin: Azt szeretném kérdezni, hogy volt, amikor a közbirtokosság is 
támogatott, nem lehetne ez kicsit felélénkíteni ezt újra?
Egyed József polgármester: Tudom, hogy nehéz nekik most, mert épületeket 
vásároltak.  De  igazából  mondjam  úgy,  hogy  a  tűzoltók  90%-ban  a 
közbirtokosságot  szolgálják  ki,  mert  ha  az  erdőkőn  tűz  van,  akkor  a 
legérintettebb a közbirtokosság. De hála Istennek úgy összejött a tűzoltó autók 
vásárlása,  hogy  a  közbirtokosság  nem kellett  oroszlánrészt  vállaljon  belőle, 
mert az önkormányzat és a megyei tanács megoldotta. Ezért azt hiszem, hogy 
ezt a 3000-4000 lejes cserépre szükséges összeget tudnák finanszírozni.
Mennyi volt a templom tetejére a cserép ára?
Marthy Barna: Oda sokkal több kellett és nagyon jó minőségű cserép került a 
templomra 2,90 lej volt egy beton cserép, tehát jó minőségű.
György  Zsolt: Mi  is  akkor  tudunk  javaslatot  tenni,  ha  megkapjuk  a 
költségvetést. Akkor konkrétan az embereknek azt mondjuk, hogy másodlagos 
megoldás lesz a bontott cserép, mert megpróbáljuk előteremteni a pénzt erre a 
célra.
Egyed József polgármester: Maradjon fóliáson, egyelőre nem lesz úgy semmi 
baja és szétnézünk és meglátjuk, hogy hogyan tudjuk végül megoldani.
Szó volt  a  kuktavásárlásról,  és  amikor  jöttek  a  javaslatok  az  akkor  először 
10.000 lej kellett volna aztán ezt mérsékeltük 2.000 euróra majd végül is 7.000 
lej  kellene,  és  akkor  körbenéztem egy  kicsit  és  kiderült,  hogy  2.500-3.000 
lejnél  többet  nem  tudok  elővenni,  hanem  akkor  ahhoz  a  pénzhez  kell 
hozzányúljunk, amelyeket az egyesületeknek szántunk a pályázatokra.

Nemsokára indul a LEADER az én véleményem az, hogy mivel 100%-
ban  kiutálják  a  megpályázott  és  megnyert  összeget,  inkább  azzal  kellene 
próbálkozzunk,  több  időbe  is  telhet,  de  megérné  mindenképpen.  Jelen 
pillanatban a LEADER-ben van a pénz, és ebben kell az önkormányzat partner 
legyen.  Vagy  mint  testület  hozzon  egy  határozatot,  hogy  valami  pénzzel 
segítse,  hogy  mikor  egy  ilyen  pályázat  elindul  legalább  az  indulást 
finanszírozza. Mert a kukta maga egyelőre még semmit nem jelent, oda épület 
kell,  feldolgozó, konyha és sorolhatnám. Nem kis munka, én láttam, mert a 
Farkaslakán  nemegyszer  jártam,  amikor  kemény  harcot  vívtunk,  hogy  ez  a 
gyümölcsfeldolgozó üzem Zetelakán legyen-e vagy itt Újfaluban.
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Elekes-Köllő Tibor: Minél hamarább támogatást kellene nyújtani, mert nem 
szeretném, ha a lelkesedés elmúlna, amíg a LEADER-re várva akkor már nem 
olyan kedvel állnak a dolog mellé, ahogyan addig. Úgy érzem, hogy jó kedvet 
kaptak a falubeliek ehhez az egész gyümölcsfeldolgozáshoz, és azt javaslom, 
hogy nézzünk szét, hogy nem tudnánk-e valahonnan segíteni ebben is nekik. 
Nincs olyan nagy összegről szó, és ha például a kanalizáláshoz nem kell olyan 
sok pénzt kifizetni, akkor tekerőpataki ügyet is meg tudnánk oldani és ezt is 
valamennyire.
Elekes  József ülésvezető:  A  2.  napirendi  pont  a  költségvetés  kiigazítás, 
kiegyenlítés azokkal a feltétekkel, amelyeket itt megbeszéltek. A Polgármester 
le fogja közölni, hogy melyik pénzekből lehet elkülöníteni.
Ki van amellett, hogy ez a Határozattervezet így elfogadódjon, ahogyan elő van 
terjesztve? Kérem, szavaznak.
A  Képviselő  Testület  12 igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  és  egy 
tartózkodással  Molnár  Vince  tanácsos  úr  részéről,  elfogadta  a 
határozattervezetet. 

3. Határozattervezet egy 780.000 lejes hitel felvételének és garanciájának 
jóváhagyására
Elekes József ülésvezető: A gazdasági komisszió véleményezését kérem.
Tótpál  László: A  Gazdasági  Komisszió  2  tartozódással  elfogadta  a 
Határozattervezetet.
Elekes  József:  A  tanácsos  asszonyokat  és  urakat  kérdezem,  hogy  ezzel 
kapcsolatosan kérdése valakinek van-e kérdése?
György Zsolt: Milyen kamattal van a hitel?
Egyed József polgármester: A hitel ez évi költsége 30.000 lej körül van. Egy 
évre adják a hitelt, amikor visszaadjuk akkor zárul. A mezei utas pályázatnál is 
szükséges lesz.
Elekes-Köllő  Tibor: Valami  pozitív  hír,  a  turisztikai  pályázattal 
kapcsolatosan?
Kovács Ileana Éva: Igen, van. Egy posztnak a versenyvizsga jóvá van hagyva, 
tegnap  kaptuk  meg  az  átiratot,  és  azonnal  nekifogunk  megszervezni  a 
versenyvizsgát.
Egyed  József polgármester:  A  másik  állással  kapcsolatosan  egy  embert 
átképzünk,  azaz valaki  megcsinál  egy „Ghid Turistic”  iskolát  és  így  tudjuk 
letenni a második elszámolási kérést. 
Elekes–Köllő Tibor: Tehát akkor, amikor a második ember is meglesz akkor 
tudjuk letenni az elszámolást.
Egyed József polgármester: Ez az idén muszáj rendeződjön, mert január után 
már büntetést kell fizessünk.
Elekes  József:  Ki  van  amellett,  hogy  a  hármas  napirendpont,  ez  a 
Határozattervezet ebben a formájában elfogadódjon?
A  Képviselő  Testület  12 igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül  egy 
tartózkodással  Molnár  Vince  tanácsos  úr  részéről,  elfogadta  a 
határozattervezetet. 
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Elekes  József ülésvezető: 2012.  június  28-i  alakuló  tanácsülés 
jegyzőkönyvének  az  elfogadása.  Valakinek  megjegyzése?  Nincs.  Kérem, 
szavazzanak.
A  2012.  június  28-i  alakuló  tanácsülés  jegyzőkönyve  13  igen  szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadva.
Elekes József ülésvezető: Az 5. napirendi pontunk a különfélék.
Egyed József polgármester: Augusztus 7-én kiírták a LEADER pályázatokat, 
és ezt szeretném kicsit bemutatni.

A  41-321  –alapvető  szolgáltatások  a  gazdaság  és  a  vidéki  lakosság 
számára,  a  41-323 – az épített  örökség megőrzése és a 41-313 – turisztikai 
befektetések intézkedések aktívak.

A 41-323 – az épített örökség megőrzése:  gyakorlatilag ez a stratégia, 
amikor készült akkor a malmot írták ki Újfalu részéről. A költségnél van egy 
kis probléma de, tudnunk kell hogy a malom „b” kategóriás műemlékként van 
nyilvántartva,  és  stratégiailag  megfelel.  A  probléma  az,  hogy  a  projekt 
maximális értéke 50000 euró lehet és az elkészült becslés szerint a felújítás 
értéke  99.000  euróba  kerül.  Itt  van  47.000  euró  különbség.  Letettünk  egy 
pályázatot  a  Bethlen  Gábor  Alaphoz  10.000.000  Ft  értékben,  egyelőre  jó 
kapcsolatok  ígérkeznek  és  reménykedünk,  hogy  legalább  7.000.000  Ft-ot 
megkapunk. Ez jövő tavaszra fog véglegesítődni. 
Leadtunk  még  pályázatot  a  kilyénfalvi,  a  tekerőpataki  és  az  újfalvi 
kultúrotthonok  felújítására  és  a  sportpályára  is  költségvetést.  Répás 
Zsuzsannától és Kövér Lászlótól kellett ajánlást kérjünk és meg is írták hála 
Istennek  Újfalunak.  Egyébként  ők  javasolták  a  malom  komponens 
finanszírozását is. Itt tartunk jelen pillanatban, és azon dolgozunk most, hogy a 
költségvetés tervezetet letegyük. Úgy számoltunk, hogy felét a LEADER-ből 
finanszíroznánk és a másik felét elosztanánk 2 részre vagyis reményeink szerint 
ha megkapnánk 70%-át a Magyarország Kormányától és a maradék 30%-ot az 
Önkormányzat tenné hozzá.
A pályázati útmutató kéri, hogy csináljunk egy megvalósíthatósági tanulmányt, 
ami  nincs,  mert  technikai  tervet  csináltunk.  Most  kérik  mindkettőt.  Köllő 
Miklósékkal  felvettük  a  kapcsolatot,  elkészítik,  most  tárgyalunk  a  Develo-
Consult-al, hogy elvállalják a pályázat írást.
A 41-321 – alapvető szolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság számára: a 
b  komponensen  15.000  euróra  lehet  pályázni  parkokra  és  sport  pályák 
létrehozására,  itt  Kilyénfalva  kellene  előtérben  kerüljön  és  lehet,  hogy 
beleférne még egy mini foci pálya is az összegbe. De erre egyedül a megfelelő 
terep  az  óvoda  udvara  lenne,  mert  az  iskola  udvara  nem az  önkormányzat 
tulajdona így szóba sem jöhet. Mi a tervezőknek átadtuk a felméréseket, hogy 
körülbelül  mit  lehetne  oda  megvalósítani.  Egyelőre  adminisztratív  épületek 
nélkül készítenénk el,  mert  ha öltözőket is  szeretnénk,  most akkor nem fog 
beleférni a 15.000 euróba. Kell egy háló körbe, töltést kell vinni oda, el kell 
gondolkozzunk  azon,  hogy  műgyep  legyen-e  vagy  salak,  a  kapukat  kell 
felállítani, és ennyi fér bele körülbelül a 15.000 euróba.
Marthy Barna: Azon is kellene gondolkozni, hogy jó lenne, ha a tűzoltókkal 
egy területen lenne, mert akkor ők is tudnának gyakorlatozni.
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Egyed  József polgármester:  Én  beszéltem  a  tűzoltókkal,  ők  bármilyen 
pályának örvendenének, és azt mondták, hogy a kellékeket ők olyan távolságra 
teszik amennyire nekik szükséges.
Marthy  Barna: Tehát  nekik  az  a  lényeg,  hogy  elégséges  legyen  a  terület 
nekik.
Egyed József polgármester: A fotbalpályán nem hiszem, hogy valakit zavarna 
az, hogy a tűzoltók ott gyakorlatoznak.
Marthy  Barna:  Ha  meglehetne  a  szomszéddal  egyezni,  hogy  a  terület 
használódjon esetleg.
Egyed József polgármester: Ha területvásárlás felé gondolkozunk akkor kizárt 
dolog, mert nincs erre a célra keret.  Én azt mondom, hogy ezt meg kellene 
pályázni,  hanem akkor  el  kell  gondolkozzon a  kilyénfalvi  csapat,  hogy  mit 
szeretne, mert akkor elmarad.
Hamar kell döntetnünk, mert a pályázatoknál az a lényeg hogy minél hamarább 
adódjon  le.  Ezt  a  pályázatot  ha  megnyernénk,  akkor  nem  lenne  nagy 
költségünk, mert 100%-ban finanszírozzák, ha megnyerjük.
Van  egy  másik  kiírás  is  a  tűzoltó  állomás  létrehozására,  felszerelésére, 
körülbelül  20.000  -  25.000  euró  a  megpályázható  költség.  Mivel  egy 
önkormányzat vagy bármilyen szervezet csak 2 pályázatot adhat le egy ilyen 
kiíráson keresztül  ezért  úgy gondoltuk  el,  hogy Vasláb – Újfalu Fejlesztési 
Társulás  pályázhatna  arra,  hogy  a  mentő  és  a  tűzoltó  állomást  tudjuk 
felszerelni. Majd meglátjuk, hogy ehhez mit szólna Vasláb mert még nem volt 
egyeztetés velük. Ide egyszerűen csak annyi kellene,  hogy meg kell keresni 
pénzbeli értékét a felszereléseknek.
Tótpál László: Az eszköz vásárlásánál előtérbe kellene helyeznünk egy olyan 
működőképes  riasztó  rendszert,  amely  gyorsan  és  hatékonyan  riasztja  a 
tűzoltókat egyszerre. Elkészül Tekerőpatakon is a tűzoltó állomás, megvan az 
autó is, működőképessé kell tenni.
Egy faluban már volt erre példa, hogy ég az épület és senki sem tud róla, hogy 
tűz van. 
Egyed József polgármester:  Tekerőpatakon a legnehezebb megindulni,  mert 
nem mobilizálhatók a tűzoltók, mivel konfliktus van az idős és a fiatal tűzoltó 
csapat között. Ez a probléma reméljük idővel megoldódik, és közös nevezőre 
tudnak  jutni.  De  azt  is  figyelembe  kell  vennünk,  hogy  önkéntes  alapon 
működik a dolog, és ha értesítődnek is, hogy valahol tűzeset van akkor észre 
kell vegye az sms-t, fel kell vegye a telefont, ha nincs a környéken vagy olyan 
munkája van, akkor nem tud menni a helyszínre.
Itt  nálunk  még  nem  működik,  mint  Ausztriában,  hogy  a  munkáltatónak 
kötelessége elengedni és a tűzoltónak is kötelessége a munkát abbahagyni és 
menni. Van Romániában is erre törvény, de a munkáltatók nem fordítanak erre 
akkora figyelmet még.
Amikor elkészült az állomás, ha kell, segítünk a megszervezésben, ha már bele 
tettünk ekkora pénzösszegeket működjön is. 
György Zsolt: Ez valóban így van, volt tűz, amikor a kilyénfalviak már rég ott 
voltak és működtek.
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Egyed József  polgármester: Összegezve: az elmúlt években a polgárvédelem 
nagyon  sokat  fejlődött,  ha  a  LEADER  programban  sikerül  az  elképzelt 
fejlesztéseket eszközölni, 99%-ban a mentőautó is meglenne akkor már tényleg 
csak a megfelelő működtetés kellene. 
A 41-321-es kiírás „b” komponensén pályázni lehetne mozgássérült gyerekeket 
szállító autóra, ez inkább az olyan egyesületekre vonatkozik, mint a „Napsugár 
az esőre”.
Az  utolsó,  „c”  komponensen  pályázni  lehetne  közösen  3  községnek 
egészségügyi ház építésére, 100.000 euro értékben. Volt már ilyen beszélgetés 
a  Somolyó ADI-n  keresztül,  a  legnagyobb problémát  az  jelenti,  hogy  hová 
legyen  elkészítve.  Igazából  Újfaluban  lenne  rá  a  legnagyobb  szükség, 
megpróbálom meggyőzni a szomszéd polgármestereket erről. 
A következő, a 41-313-as turisztikai kiírás. Cégeknek, fizikai személyeknek 2 
szobára  lehet  agrárturizmusban  pályázni,  ez  hasonlít  a  FEADR  313-as 
kiírásához.
A pályázatok elindításához előzetes jóváhagyást kérek: a malom felújítását, a 
kilyénfalvi sportpályát és a  sürgősségi alakulat felszerelését csináljuk-e ? Ha 
pedig  az  egészségügyi  ház  létrehozásában  is  gondolkodunk,  jelöljük  ki  a 
helyszínt, mert megegyezés esetén egy nagyon nagy munkálat kell elkezdődjön 
ahhoz, hogy sikerüljön elkészíteni.
Marthy Barna: Valahol Újfalu központjában kellene gondolkodni.
Egyed József polgármester: Vagy a  templommal szemben van egy telkünk 
(ezzel a gond,  hogy nincs felírva a közvagyonba),  vagy a fotbalpályán levő 
épületet  lehetne  felújítani.  Ebben  az  évben  és  még  2013-ban  se  lesz  más 
vidékfejlesztési pályázat kiírva, ezért amit lehet, itt meg kell fognunk. 
Az  egészségügyi  ház  létrehozására  100.000  euró  van,  ez  nem  elég  a 
fotbalpályán levő épület felújítására, legalább még egy ennyi szükséges hozzá. 
Kicsi a valószínűsége, hogy egy hónap alatt elkészülnek a tervek. 
Elekes Köllő Tibor: És ezenkívül bele kell egyezzen Csomafalva is.
Egyed  József polgármester: Igen. Még  volt  egy  elképzelés  az  épület 
felújítására: pontosan  az  erdei  gyümölcs  feldolgozására:  az  egyik  oldalon, 
másik  oldal  maradna  a  sportnak.  Az  emelet,  tetőtér  majd  kialakulna.  A 
gyümölcs feldolgozásra a Tulajdonosi Társulás pályázhatna, van is már némi 
alap összegyűjtve hozzá. Az egyetlen probléma, hogy nagyon sok embert kell 
megmozgatni  hozzá.  A  következő  kiírásban  lehetne  erre  pályázni.  A 
Közbirtokosságnak  kellene  ebben  nagy  szerepet  vállalni.  Tavasztól  őszig 
például egy eszközvásárlási pályázatot le lehetne folytatni. Egyébként egy ilyen 
pályázatot a közösségben nem lehet kivitelezni. Farkaslakán is 2 milliárd lejbe 
került  az  Önkormányzatnak  az  épület  elkészítése,  Zetelakán  a 
közbirtokosságnak több mint 3 milliárdba. A Civitas csak a gépeket adta. 
Tehát  jelképes  szavazást  kérek:  menjen-e  a  malom pályázat?  A kilyénfalvi 
sportpálya? A mentő és sürgősségi állomás felszerelése?
A Képviselő Testület egybehangzóan javasolja a három pályázat elindítását.
Elekes József ülésvezető: Folytassuk a hozzászólásokat. 
Elekes Köllő Tibor: Mezei utak: tavasszal kértem a polgármester úrtól hogy 
dolgozzon  ki  egy  stratégiát  a  mezei  utak  feljavítására.  Akkor  azt  a  választ 
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kaptam, hogy nem lehet, mert eső van. Egész nyáron kedvezett az idő, készült-
e ilyen és mennyire van megvalósítva? 
Egyed  József  polgármester: Igen.  Az  alpolgármester  felmérte,  pénzügyileg 
messze  meghaladja  a  lehetőségeinket,  de  nekifogtunk.  A  Nyomáskertet 
megcsináltuk, jelenleg a Fenyés utca felső részén dolgozunk. A választások sok 
időt elvittek, plusz a csatornázás és minden más elvitte az energiánkat. A jövő 
héten fognak neki Kilyénfalván is, 3 utat fognak megcsinálni: Gál Emil gáttere 
melletti, raktár melletti útszakaszt és a Péter Jóskánál bevezető szakaszt, ezek a 
legrosszabbak.  Utána  az  Örmény  utcánál  levezető  szakaszt  és  még  meg 
szeretnénk, ha az idő és pénzügyi keretünk is engedi,  a Megye Jószága felé 
vezető utat. Megcsináltuk még a Mester utcát, a Felső utcát – Majláth utca-, 
dolgoztunk az erdei utakon is. Az Unió által vásárolt nehézgépek összetörték a 
Gáborútat  olyan  szinten,  hogy  a  gépek  rekedtek  bele.  Javítottunk  még  a 
Bogáros,  Botere,  Pisztrángos,  Opra   utakon.  Jelen  voltak  a  tagfelelősök  is. 
Tekerőpatakon pedig a vasút melletti Gyergyó fele vezető szakaszt szeretnénk 
megjavítani.
Mihálydeák  Ervin:  A  vaslábi  úton  a  kijáratoknál  dolgoztunk,  mindenhol 
próbálunk hatni. 
György Zsolt:  Tekerőpatakon még egy út van, ami szinte járhatatlan lassan 
még száraz időben is, a Templom utcából Sárospatak felé kivezető út. 
Egyed József polgármester: Megnézzük. 
Molnár Vince: Az utaknál meg kell nézni. Gáborúton amit ebből a programból 
építenek. Tegnap is legalább 3 kocsi földet vittek. Ki az építésvezető? Tovább, 
pedig ha hozunk ingyen anyagot  a bányából,  azt  a sok agyagot ilyen drága 
szállítással nem érdemes odavinni. 
Egyed József  polgármester: Csíkszeredai  cég  van megbízva,  Ilyés  Csaba  a 
felelős.  Továbbítom, és ha tényleg így van, fel  fogja szedetni.  Nem az első 
alkalom hogy felszedeti, ha nem megfelelő. 
Molnár  Vince:  Az erdei utakon pedig ha a kotrógéppel kiszedi a sáncból a 
földet és kiteszi a gödörbe ilyen munkát is kár végezni. 
Egyed József polgármester: Mikor és hol? 
Molnár  Vince:  Például Óprában. A sáncból kiszedte a sárt és ment tovább. 
Agyagat nem érdemes az útra tenni. 
Egyed József polgármester: Azért tesszük a bányahulladékot az anyagba, mert 
jobban összeáll.  Tettünk a tavasszal  kavicsot is,  de 1 hetet  tartott,  az autók 
pallják ki, nincs ami összekösse. A rossz minőségű anyagért pedig nagyrészt a 
bánya  a  hibás.  Olyan is  volt,  hogy az  útról  felszedett  anyagot  visszavitték, 
letöltötték az udvarba és Bukarestig került az ügy. A pályázatból megjavított 
utak 5 évig garanciában vannak, problémák a fahúzatással lesznek. 
Molnár  Vince:  A  LEADER-nél  ki  az  a  személy,  akivel  fel  kell  venni  a 
kapcsolatot, ki az a személy, aki Újfaluért felel? 
Egyed József polgármester: Remetén nincs leosztva ki melyik községért felel. 
Laczkó  Zsolt  az  igazgató,  2  adminisztratív  személy  van  és  3  ember,  aki  a 
promoválást végzi. Ha igényled, holnapra adom a 3 személy telefonszámát. 
Elekes  Köllő  Tibor:  Az iskola  Vezetőtanácsának a  felújítása  szükséges.  A 
tanács 2 küldöttje elveszette a mandátumát, két új ember kellene helyettük. A 
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weboldal  lemaradt,  valamint  kérem a levelezőlistára  elküldeni  az  elfogadott 
határozatokat. 
Egyed  József polgármester: Van  egy  új  alkalmazottunk.  A  polgármesteri 
tanácsadói posztra Albert Katalin van alkalmazva, ő fog ezekkel a dolgokkal 
foglalkozni.
Gyulai  Arthur:  Van-e  olyan  személy  a  tanácsnál,  aki  foglalkozik  a 
vízügyekkel? Nagy a valószínűsége, annak, hogy a gyergyóiak a Visszafolyó 
vizét  kiengedik  a  kaszálókra.  Az  utcai  csapokból  elhasznált  vizet  ki  fizeti? 
Hogy működik a polgárőrség?
Egyed József polgármester: Utánanézünk. Az utcai csapokból elhasznált vizet 
a lakosság fizeti. A jelenleg alkalmazásban levő 2 személy végzi az éjszakai 
őrséget. A tekerőpataki alkalmazott sajnos nem felelt meg a feladatnak.
Elekes József:  Mivel nincs egyéb hozzászólás, interpelláció, a testületi ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
    Elekes József:       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető:
Albert Katalin 
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