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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 2237/29.11.2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2012. november 29-én 18. órai kezdettel tartott, munkaterv 
szerinti Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Bálint Attila üléselnök: Megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi 
közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai 
szerint,  a  2012/337-es  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében került  összehívásra, 
határozatképes.

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

A tanácsos asszonyok és urak nem jelentek meg teljes létszámban a tanácsülésen. 
Igazoltan hiányoztak:  Elekes-Józsa  Márton és Molnár  Vince tanácsos urak,  valamint 
Horváth Dumitrina tanácsos asszony. 

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

Az üléselnök, Bálint Attila 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 4 tárgyalandó napirendi pontot.
Gyulai Arthur tanácsos úr javasolja, hogy a 4 napirendi pontok egészítődjenek ki 

a különfélékkel.

Bálint Attila ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt 
és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben kézfelemeléssel jelezze: 

1. Határozattervezet  a  „Hargita  megye  integrált  hulladékgazdálkodási  rendszere” 
megnevezésű  pályázat  végrehajtási  dokumentumának,  a  pályázat 
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megvalósíthatósági tanulmányának valamint a hulladékgazdálkodási illetékek és 
díjszabások előretervezett értékének jóváhagyására

2. Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  ingatlan 
rendeltetésének megváltoztatására

3. Határozattervezet  Turisztikai  promóciós  és  információs  iroda  létrehozására 
Tekerőpatak faluban

4. Az előző, 2012 november 22-i rendkívüli ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

A Tanács egyöntetűen elfogadta a napirendi pontokat, kiegészítve a különfélékkel. 
A napirendi pontokat a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás 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. Határozattervezet „Hargita megye integrált hulladékgazdálkodási rendszere” 

megnevezésű  pályázat  végrehajtási  dokumentumának,  a  pályázat 
megvalósíthatósági tanulmányának valamint a hulladékgazdálkodási illetékek 
és díjszabások előretervezett értékének jóváhagyására

Egyed József polgármester:  Petres alelnök úr kérésére tűztük napirendi pontra ezt a 
határozatot, mert december 4-re el kell fogadni.
Amikor  elkezdtük  a  munkát  4  évvel  ezelőtt  a  testülettel,  akkor  megszabtuk,  hogy 
körülbelül  1,80 lei volt  a szemét/fő egy hónapra 5000 lakossal.  A reálisan befizetők 
száma 3750 személy.  Ehhez  képest  minden év  végére  összegyűlt  nekünk 30.000 és 
60.000 lej körüli összeg, amit az önkormányzat kellett kifizessen. Nem nagyon lenne 
szabad az önkormányzat ebbe pénzt tenni. 4 év alatt az AVE-nak befizetett összeg nem 
nőtt viszont módosult azzal, hogy emeltük a szemétdíjat, de ugyanakkor csökkentettük a 
befizetők létszámát.
Elekes-Köllő Tibor: Mi ennél nagyobb díjat fogadhatunk-e el?
Egyed József polgármester:  valószínű, hogy igen. Ez a melléklet most a pályázathoz 
szükséges. Az elmúlt  közgyűlésen beszéltünk az árról,  a vélemény az,  hogy a reális  
értéke falun 5 lej körül lesz.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet  egy,  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező 
ingatlan rendeltetésének megváltoztatására

Kovács  Éva:  A  Tekerőpataki  Turisztikai  Információs  Iroda  rendeltetésének  a 
megváltoztatásáról  van  szó.  Ez  az  ingatlan  a  nyilvántartásban  még  jegyzői  lakként 
szerepel ezért indokolt most már Turisztikai Információs Iroda, Polgármesteri Hivatal 
megnevezésre változtatni. 
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Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A Helyi  Tanács  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül  és  1  tartózkodással  (Gyulai  Arthur  tanácsos  úr  részéről)  elfogadta  a 
határozattervezetet. 

3. Határozattervezet  Határozattervezet  Turisztikai  promóciós  és 
információs iroda létrehozására Tekerőpatak faluban

Kovács Éva: A Turisztikai Promóciós és Információs Iroda működési engedélyének a 
beszerzéséhez van szükség erre a határozatra, mert amikor a pályázat elkezdődött akkor 
nem fogadtunk el ilyen határozatot.
György Zsolt: A négyes cikkelyben azt írja, hogy 2 személy lesz felvéve, akkor miért 
beszélünk egy személyről?
Kovács  Éva: Egy  személy  alkalmazására  kaptunk  jóváhagyást  a 
Belügyminisztériumtól. A másik személy alkalmazására is letettük a kérést, még nem 
érkezett rá válasz. 
Egyed  József polgármester:  a  másik  személy  biztosítására  elkezdtük  egy  hivatali 
alkalmazott átképzését, azért, hogy a pályázat elszámolását letehessük.
György Zsolt: Miért kellett a tanácstól átképezni valakit?
Kovács Éva: ideiglenes megoldás a pályázat elszámolására. Január 29-ig le kell tenni a 
pályázat elszámolását, utána büntetőkamatot kell fizetni.
György  Zsolt:  Jó  lenne  valahogy  beleírni,  hogy  a  második  versenyvizsga  is 
megszerveződik, nehogy a végén ne legyen megszervezve és ez által a két tekerőpataki 
munkahely nem lesz meg.
Egyed József polgármester: Ha jóváhagyják a versenyvizsga megszervezését, a Tanács 
majd eldönti, hogy mi legyen. Amikor ezt a pályázatot kiírtuk akkor a cél az volt, hogy 
Tekerőpatakon egy épületet, egy ingatlant megmentsünk a teljes pusztulástól. Ez mellett 
a kötelezettségek, amit elvállaltunk, az teljesen eltörpül a nemes cél mellett.
Elekes-Köllő  Márta:  Ha  ez  egy  Turisztikai  Információs  Iroda  akkor  bárkinek  meg 
adathatódót volna a lehetőség, akinek felsőfokú végzettsége van, hogy erre az állásra 
pályázzon és nem csak az, aki a földrajz-turizmus szakon végzett.
Kovács Éva: A pályázat elszámolásához szükséges a szakdiplomát letenni –turisztikai 
ügynök,  valamint  idegenvezető  diplomát  letenni.  Nem lehet  akármilyen egyetemmel 
elfoglalni  ezeket a posztokat,  csak olyan szakdiplomával amilyeneket a  kiírás kér.  A 
pályáztató szabályait muszáj betartani, egyébként a pénzt vissza kell fizetni. 
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A Helyi  Tanács  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül és 2 tartózkodással (Gyulai Arthur és György Zsolt tanácsos részéről) elfogadta a 
határozattervezetet. 

4. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező erdőből a 
2012.-es  esztendőben  gyérítéssel  történő  famennyiség  kivágásának  és 
felhasználásának jóváhagyására 

Mihálydeák Ervin: Sikerült elkészíteni a 10 éves üzemtervet a község területet képező 
erdős területeknek, amely kiírja, hogy 800m3  fát szabad bélyegezni egy évben. Ez év 
tavaszán bélyegezve volt körülbelül 400m3 fa és maradt mostanra körülbelül 350m3 fa, 
amit a Homorodi erdő felügyelőség értékbe helyezett és ezt szeretnénk értékesíteni.
130 éves állományról beszélünk, amelyet jövő év tavaszáig kell kitermelni.
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300m3 műfa van benne és 50m3 kéreg, tűzifa és ehhez kérném a tanács javaslatát, hogy 
milyen összegen értékesítsük az erdőt, amely lábon adódna el, és árverezés szerveződne. 
Jó fáról beszélünk. A licit minimum indulási ára 180lej/m3, a licittörvények értelmében 
5%-ak a lépték.
A  legutóbbi  árverezés  1m3 lábon  álló  fát  234  lejér  értékesítettünk,  2  részletes 
kifizetésben. A nyertes cég a kitermelési engedélyt  akkor vehette fel,  amikor a felét 
kifizette.
György Zsolt: Ha jó fa akkor többet is lehetne kérni érte. Javaslom én a 200lej/m3 árat.
Elekes-Köllő Tibor: Javaslom én akkor, hogy a tanácsból 2 személy legyen benne a 
bizottságba.
A javaslatok alapján Kovács Levente és Marthy Barna tanácsos urak részt vesznek a 
komisszióban.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A Helyi  Tanács  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül  és  1  tartózkodással  (Gyulai  Arthur  tanácsos  részéről)  elfogadta  a 
határozattervezetet. 

Az előző, 2012 november 22-i ülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása

Elekes-Köllő  Tibor  és  Elekes-Köllő  Márta  kérésére  a  jegyzőkönyvben  a  megjelölt 
helyeken módosítani kell.

Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a 2012 november 22-i jegyzőkönyvet, a módosításokkal.

6. Különfélék

Egyed József polgármester: Szekeres urat valamikor felkértem arra, hogy készítsen egy 
vázlatot a község címeréről és zászlójáról. Csináltunk 4-5 vázlatot de ez még nem került 
megvitatásra. Ugyanakkor én arra is kértem, hogy egy tanácsülésen még idén vegyen 
részt, mert szeretném, hogy a tanáccsal együtt átbeszélődne ez az egész.
Egyed  Márta:  A  kulturális  szakbizottság  összeült  és  elbírálta  a  civil  szervezetek 
pályázatát. Összesen 11 pályázat érkezett hozzánk és röviden elmondom, hogy milyen 
szervezetek pályáztak és milyen célból.
A Harsona Fúvózenekar a zenekar gyarapítására,  a  Katorzsa  Egyesület  a  karácsonyi 
szavalóversenyre,  az Emese Álma Egyesület  a  karácsonyi  ajándékozásra,  a  Katorzsa 
Kulturális  egyesület  a  mikulásvárásra,  a  Cserkészliliom  Egyesület  a  Karácsonyra 
hangolódásra, a Sport  Klub Tekerőpatak Kútfő a Sportvasárnap Tekerőpatakon című 
rendezvényre.  A  Pro  Tekerőpatak  Egyesület  a  Pro  Tekerőpatak  sífutó  versenyre,  az 
Eszterlánc  Egyesület  az  Idősek  karácsonyára,  a  Rio-ti-tár  Egyesület  a  Mikulásjárás 
tekerőpatakon rendezvényre és a Csipkebogyó Egyesület a Járd ki lábam, járd ki most… 
című rendezvényre igényelték a támogatást. 

4



A 11 pályázatból egy nem felelt meg a kiírásoknak és a bizottság tagjai egyöntetűen 
elutasították.  Ez  a  tekerőpataki  Tűzoltó  Egyesület  volt  és  mivel  minden  tűzoltó 
egyesület az év során kapott valamilyen támogatás így a pályázat elutasítódott. 
Marthy Barna: A plakátolásra szánt táblák maradhatnának-e nem csak a választás ideje 
alatt, hogy ne a kerítésekre tegyék a hirdetni valókat.
György  Zsolt:  Szeretném  javasolni,  hogy  minden  tanácsülésen  ezután  legyen  a 
napirendi pontok között a különfélék. 
Egyed József polgármester: A soros tanácsülésekben kötelezően benne kell legyenek a 
különfélék, de a rendkívüliben nem muszáj. 
György  Zsolt:  Javasolnám még,  hogy  a  Tekerőpataki  Turisztikai  Információs  Iroda 
versenyvizsgán a tanács részéről két tag legyen benne a vizsgáztató bizottságban.
Kovács Éva: A törvény értelmében megfelelő képesítésű és végzettségű személyek kell 
vizsgáztassanak.
Egyed József polgármester: Mint megfigyelő részt vehetnek. Tekerőpatakról javaslom 
Gyulai Arthúrt és Tóth Pál Lászlót
Bálint  Attila:  Mivel nincs egyéb hozzászólás,  interpelláció,  a  testületi  ülést  ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
    Bálint Attila       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Albert Katalin 
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