
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. Szám: 2132/2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2012. december 17-én 18. órai kezdettel tartott, rendkívüli 
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  2012/378-as  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

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

A  tanácsos  urak  és  asszonyok  teljes  létszámban  megjelentek  a  rendkívüli 
tanácsülésen. 

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 6 tárgyalandó napirendi pontot.
Bálint  Attila  ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontokat  és  kéri,  aki 

elfogadja, ilyen sorrendben kézfelemeléssel jelezze:

1. Határozattervezet  a  „Tanulmányi  Központ  építése  Tekerőpatak  külterületén, 
Gyergyóújfalu  Község,  Hargita  megye” megnevezésű  Zonális  Rendezési  Terv 
jóváhagyására 
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2. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Tanácsa  képviselőinek  kinevezésére, 
akik  részt  vesznek  a  Libán  faluban  a  falu  küldöttjének  megválasztására 
összehívandó, falugyűlésen 

3. Határozattervezet a 2012-es Helyi Költségvetés kiegészítésére
4. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola  tanügyi 

káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2012  szeptember-
november időszakra

5.  Az előző, 2012 november 29-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
6. Különfélék

A Tanács egyöntetűen elfogadta a napirendpontok tárgyalását. 

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 15 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  a  „Tanulmányi  Központ  építése  Tekerőpatak 

külterületén, Gyergyóújfalu Község, Hargita megye” megnevezésű Zonális 
Rendezési Terv jóváhagyására 

Egyed József polgármester:  Ez  a  terület  valahol  a  Hevederi  részen  van,  megkérem 
Totpál László tanácsost, hogy ismertesse a tervet.
Totpál László: Heveder bejáratánál, Czink Attiláék előtt levő, 2 hektáros területről van 
szó.  A  zónai  rendezési  tervet  Újlaki  Gyula  szeretné  elvégeztetni  és  egy  természet 
gyógyászati, tanulmányi központot szeretnének létesíteni.
Egyed József polgármester:  Az urbanisztikai szakosztály átnézte a tervet és rendben 
találtak mindent.
Elekes Józsa Márton: Az előterjesztésben szerepel, hogy a lakossági meghallgatásban 
nem vett részt senki. Jó lett volna a két tőszomszédot megkérdezni, hogy valamilyen 
kifogásuk van-e  a  beruházással  kapcsolatosan.  A kellemetlenségeket  elkerülni,  hogy 
nehogy utólag reklamáljanak, hogy nem tudtak róla, hogy épül valami.
Egyed József polgármester: Kikérjük írásban a szomszédok véleményét utólag.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Tanácsa  képviselőinek 
kinevezésére,  akik  részt  vesznek  a  Libán  faluban  a  falu  küldöttjének 
megválasztására összehívandó, falugyűlésen 

Egyed József polgármester: Mivel Libán kicsi település és nem igazán tud képviselőt 
juttatni a testületbe ezért a törvény adta lehetőséggel élve, Libán falunak szeretnék egy 
falufelelőst kinevezni a testületbe.
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A kinevezett falufelelősnek megvan a törvény által szabott kötelességei, nem szavazhat, 
viszont hozzászólhat a Libánt érintő kérdésekben, és kéréseket, javaslatokat továbbíthat 
a testületnek. A törvény úgy írja, hogy kötelezően libáni lakos kell, legyen, tehát oda 
szóló személyazonosságival kell rendelkezzen. Lemegy 3 személy, a polgármester és 
mindkét  frakcióból  egy-egy  személy,  rendesen  szavazást  tartanak  azok,  akik  ott 
összegyűlnek, és egy urnába belerakják, hogy kit szeretnének kinevezni erre a célra. 
Teljesen a Libániakra bíznám, hogy kit neveznek ki, a lényeg az, hogy a faluból több 
információ jusson be hozzám és fordítva. Én az RMDSZ frakcióból javasolnám Elekes-
Köllő Tibort és az MPP frakcióból, pedig Elekes Józsefet
Molnár Vince: Szenétén hány család van? 
Egyed József polgármester: Egy család.
Elekes  Józsa  Márton:  Jó  lenne  ezt  az  egész  procedúrát  egy  rövid  metodológiába 
foglalni, hogy hogy lesz az összehívás, jelölés, szavazás.
Egyed József polgármester: Metodológiába foglaljuk és előtte 10 nappal értesíteni kell a 
lakosságot és akkor minden részletet pontosan ismertetünk.
Megbeszéltem a Caritas-os lányokkal, hogy minden második héten lemennek Libánba, 
ha a lakosság igényli, akkor többször is. Dr. Madarász Enikőt felkértem, hogy havonta 
egyszer menjen le rendelni, még nem kaptam választ.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Határozattervezet a 2012-es Helyi Költségvetés kiegészítésére
Egyed  József polgármester:  Az  iskolának  kellett  összerakjunk  innen-onnan  egy  kis 
pénzt, hogy a tanároknak tudjuk biztosítani a 12-ik havi fizetésüket.
Elekes Józsa Márton:  Egy kérésem lenne az előterjesztő felé,  hogy a költségvetési 
tételek  legyenek  egy  kicsit  kibontva,  mert  nem  nagyon  értjük  a  könyvelési  kódok 
alapján.
Egyed József polgármester:  Év elején szoktuk részletesen szétbontani,  így a januári 
gyűlésre jobban kibontjuk.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola 
tanügyi  káderei  ingázási  költségei  kifizetésének  jóváhagyására  2012 
szeptember-november időszakra

Elekes-Köllő Tibor: A vezető tanács egyöntetűen elfogadta az előterjesztést.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Az előző, 2012 december 17-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A Helyi  Tanács  14  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül és 1 tartózkodással (Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony részéről) elfogadta a 
jegyzőkönyvet. 
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6. Különfélék
Egyed József polgármester: Minden évben díjazni szoktuk az önkéntes alapon a közért 
tevékenykedő embereket,  akik  egész  évben a  köszöneten kívül  más  juttatásban nem 
részesülnek.
Megkérem a tanács tagjait, hogy a levelező listára küldjék el javaslataikat.
György Zsolt: Post mortem díjazottak is lehetnek?
Egyed József polgármester: Igen, és átveszik a hozzátartozóik.
Elekes-Köllő Tibor: Az elmúlt évre vonatkozóan?
Egyed József polgármester: 2012-es évre vonatkozóan, de ha visszamenőleg találnak 
olyan személyt, aki erre érdemelt lenne akkor az nem jelent problémát.
A  dísztanácsülés  december  27-én  lesz  14  órától  és  arra  kérek  mindenkit,  hogy 
mihamarabb a javaslataikat küldjék el, hogy a díszokleveleket tudjuk kiállítani akkora.
Horváth Dumitrina: A főút hótalanításával kapcsolatosan van-e valami eredmény?
Egyed József polgármester:  A  Fundamenta  cég  megnyerte  a  licitet  és  takarítják  az 
utakat. A Megyei Tanács külön kérésére, sót nem engednek használni, és ezért nem tud 
olvadni fel a jég. Ha valahol úgy látják, hogy nincs eltakarítva rendesen a hó,  vagy 
valaki segítségre szorul, az jelezze és nekünk kötelességünk, hogy segítsünk.
Gál Katalin: A kilyénfalvi kultúrház fűtés berendezésével valami előrelépés van-e mert 
nincsen befejezve még.
Egyed József polgármester:  Nekem azt mondta Géza, hogy be van fejezve, de ezek 
szerint nincsen de, utánanézek.
Egyed József polgármester:  A Turisztikai  információs irodához kiírt  vizsga rendben 
lezajlott, Dósa Katalin és Molnár Hajnal jelentkeztek az állásra. Katalint alkalmazta a 
Tanács a meghirdetett turisztikai ügynök állásra. A kiírásnak megfelelően rendelkezik 
kellő szakképesítéssel és tudással. Hajnalt a Somolyó Fejlesztési Egyesület alkalmazza 
januártól,  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  elkövetkező  évben  elvégez  egy  tanfolyamot 
turisztikai ügynök vagy idegenvezető szakon és a románul is megtanul.
Elekes-Köllő Tibor: Az iskola meghirdette a megüresedett posztokat.
Egyed  József polgármester:  Arra  kértük  a  vezetőtanács  ülésen  a  tagokat,  hogy  a 
nyugdíjasokat engedjék, hogy a fiataloknak is tudjunk munkahelyeket biztosítani. Utána 
nézek, hogy melyik állás nincs meghirdetve.
Egyed Márta: A kazánfűtőkkel mi a helyzet, mert az újfalvi napközinél nincsen rendes 
fűtés.
Egyed József polgármester: A kazánfűtés és a sofőri állás van összevonva, úgy tudom 
így van megoldva.
Marthy Barna: számolt-e el az iskola a fa értékével, amit a kilyénfalvi részről eladtak?
Egyed József polgármester: tudtommal a fának a fele van kifizetve, 70.000 lej volt a 
teljes eladási értéke. Ezzel szemben a beruházás teljes értéke 55.000 lej. A fölötte levő 
résszel  nem  tudom még  egyelőre,  hogy  mi  fog  történni.  Az  igazgató  úr  didaktikai 
eszközöket szeretne vásárolni Kilyénfalvára, de mivel a pénz nincs kifizetve, úgy néz ki 
jövőre marad.
Gál Katalin: jó lenne célirányosan befogni a költségvetésbe.
Bálint  Attila:  Mivel nincs egyéb hozzászólás,  interpelláció,  a  testületi  ülést  ezennel 
berekesztem.
Elekes-Köllő  Tibor:  a  jegyzőnőhöz  lenne  a  kérdés:  sikerült-e  tisztázni  a 
Tanfelügyelőséggel a névváltoztatást?
Kovács  Éva:  még  nem,  de  továbbra  is  azon  az  állásponton  vagyok,  hogy  a 
névváltoztatáshoz a törvény által előírt procedúrát szükséges végigjárni. 
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Gyulai Arthur: lenne három dolog:panaszkodtak a felszegiek, hogy Tekerőpatakon az 
ötös házszámtól felfele és az ugró fele nem volt hajlandó a hókotró felmenni, nem volt 
megfelelően eltakarítva a hó. Az Elekes utcában ismét érdeklődtek, hogy számíthatnak-e 
a vízzel kapcsolatban a segítségre. Múlt héten csomagosztás volt a szociálisan hátrányos 
helyzetű embereknek. Meglehetne-e oldani, hogy Tekerőpatakra felvinni a csomagokat, 
azt mondják a Tekerőpatakiak, hogy a pénzért feljönnek, de a csomagokat nem tudják 
felhozni.
Egyed József polgármester: A hótalanítással kapcsolatban intézkedünk. Vízvezetés: már 
az ősszel ki volt adva egy cégnek, de valamiért elmaradt a munka elvégzése. Húsz méter 
hosszan  kell  kiásni  és  más  vezetéket  betenni.  Holnap  kiadom,  hogy  végezzék  el  a 
munkát. A csomagok kiosztásával pedig azt kell mondani, hogy akinek nincs lehetősége 
elvinni Újfaluból, szóljon és kivisszük. Arra nincs módunk, hogy szétosszuk és utána 
külön  felvigyük  az  egész  mennyiséget.  Túl  nagy,  a  mennyiség,  nincs  helység  ahol 
tárolni, és az sincs, aki több fele ossza. Küldjenek le kérést és másnap kivisszük.
György Zsolt: az iskola udvarára az igazgató töltést kér a felásott sáncra és az utcába is 
volt ígérve.
Egyed  József polgármester:  lehet  hogy  elfelejtettük,  vitetünk  tavasszal.  Hívjon  az 
igazgató, mostanáig is teljesítettük a kérését.

Bálint Attila: Mivel egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, a testületi ülést 
ezennel berekesztem

Ülésvezető elnök    Jegyző
    Bálint Attila       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Albert Katalin 
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