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HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2011. április 15-én, 18 órai kezdettel tartott rendkívüli

Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.
Megállapításra  kerül,  hogy  a  Helyi  Tanács  összehívása  a  helyi

közigazgatásról  szóló  2001/215-ös  számú  újraközölt  törvény  39.  cikkelyének
előírásai  szerint,  és  a  2011/176-os  számú  rendelkezés  értelmében  került
összehívásra.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

1. Egyed Márta
2. Elekes József
3. Elekes Köllő Tibor
4. Elekes Róbert
5. Gál Ştefan
6. Mihálydeák Ervin
7. Molnár Ioan
8. Nagy Árpád
9. Sólyom László
10. Salamon Árpád
11. Kolumbán Imre
12. Deák Endre
13. Gál Katalin

Hiányoznak:  Horváth  Dumitrina  tanácsos  asszony  és  Király  László
tanácsos úr.

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a
község jegyzője és Sólyom István, a polgármester tanácsadója.

Az üléselnök hiányában Egyed József polgármester miután megállapította,
hogy a tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a
jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község rendes havi tanácsülését. 

A Helyi  Tanács összehívását  a község polgármestere kezdeményezte a
következő napirendi pontokkal:

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
2. Határozattervezet  a  fogyatékos  személyek  gondozói  számának

megállapítására a 2011-es évre
3. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalu  község  közvagyonát  képező  javak

leltárának kiegészítésére vonatkozóan
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4. Határozattervezet  a Polgármesteri  Hivatal  épületéből  bizonyos felületnek
nyilvános árverésen történő bérbeadására

5. Határozattervezet  a  „Gyergyóújfalu  község  Kultúrotthona  épületének
felújítása és modernizálása” megnevezésű beruházás megvalósíthatósági
tanulmányának és gazdasági technikai mutatóinak jóváhagyására

6. Az előző, 2011 február 28-i tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
7. Folyó ügyek 

Egyed  József  polgármester  úr  ismerteti,  és  szavazásra  bocsátja  a
napirendi  pontokat a következő kiegészítéssel:  8. napirendi pontként kerüljön
tárgyalásra a közbeszerzési terv módosítása. 

A  napirend  módosítást  és  kiegészítést  a  Helyi  Tanács  egyöntetűen
elfogadta és rátérnek a napirendi pontok tárgyalására. 

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra

A képviselőtestület Molnár János tanácsos urat javasolja a következő 3 hónap
ülésvezető elnökének. 

Az ülésvezető elnök szavazat alá bocsátja a javaslatot, amelyet egyöntetűen,
13 igen szavazattal elfogad a Helyi Tanács. Molnár János tanácsos úr átveszi a
tanácsülés vezetését. 

2. Határozattervezet  a  fogyatékos  személyek  gondozói  számának
megállapítására a 2011-es évre

Kovács Éva: A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában jelenleg 27 fogyatékos-
gondozó dolgozik, a Helyi Tanácsnak pedig minden évben meg kell határoznia az
alkalmazottak maximális számát.  

A  gazdasági  szakbizottság  elnöke  ismerteti  a  bizottság  pozitív
véleményezését:  a határozattervezetet  a gazdasági  szakbizottság egyöntetűen
elfogadta.

Az  ülésvezető  elnök  szavazat  alá  bocsátja  a  határozattervezetet,  amelyet
egyöntetűen, 13 igen szavazattal elfogad a Helyi Tanács. 

3. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalu  község  közvagyonát  képező  javak
leltárának kiegészítésére vonatkozóan

A  gazdasági  szakbizottság  elnöke  ismerteti  a  bizottság  pozitív
véleményezését:  a határozattervezetet  a gazdasági  szakbizottság egyöntetűen
elfogadta.
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Az  ülésvezető  elnök  szavazat  alá  bocsátja  a  határozattervezetet,  amelyet
egyöntetűen, 13 igen szavazattal elfogad a Helyi Tanács. 

4. Határozattervezet  a Polgármesteri  Hivatal  épületéből  bizonyos felületnek
nyilvános árverésen történő bérbeadására

Egyed József: A CEC Bank volt felületének bérbeadásáról van szó. 
Kovács Éva: 69,15 négyzetméter, egy négyzetméterre 6 lejt számolunk, 50

banis léptékkel, tíz évre.
Egyed József: a rezsiköltségek havi 200-250 lejt jelentenek. 
Elekes Róbert: annyi, amennyit ők kértek plusz a rezsiköltségek. 

A  gazdasági  szakbizottság  elnöke  ismerteti  a  bizottság  véleményezését:  a
határozattervezetet a gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta.

Az  ülésvezető  elnök  szavazat  alá  bocsátja  a  határozattervezetet,  amelyet
egyöntetűen, 13 igen szavazattal elfogad a Helyi Tanács. 

5. Határozattervezet  a  „Gyergyóújfalu  község  Kultúrotthona  épületének
felújítása  és  modernizálása”  megnevezésű  beruházás  megvalósíthatósági
tanulmányának és gazdasági technikai mutatóinak jóváhagyására

Egyed  József: Rábukkantunk  egy  jó  lehetőségre  a  CNI-nél,  amely  által
modernizálhatnánk  a  kultúrotthont.  Az  eddig  elkészített  terveket  a  80
százalékban kész lévő tervekkel együtt benyújtjuk, aztán a jövő titka, hogy lesz-e
pénz. 

Sólyom László: a meglévő tervek ki vannak fizetve?
Egyed József: igen, 80 százalékban.
Elekes-Köllő Tibor: április 13-án négy darab hasonló rendelet jelent meg a

Fejlesztési  és  Kulturális  Minisztérium  honlapján.  Max.  3000000 lejre  lehet
pályázni  áfával  együtt.  A pontozásnál  10/50 százalékos önrész van,  ami  0-25
pontot jelent az elbírálásnál.  A kultúrotthon felújítási költségének felét, mintegy
1500000  millió  lejt  kellene  hozzátegyünk  önrészként.  Jelen  pillanatban  is  sok
beruházás  folyik,  kérdés  lesz-e  ennyi  pénzünk?  A  költségeket  nem  lehet
leszorítani?

Egyed József: a programot a volt CNI igazgató támogatja. 
Elekes-Köllő Tibor: nem biztos, hogy a községnek szüksége van egy olyan

kultúrotthonra, amely felújításához nagy önrész szükségeltetik.
Egyed József:  én nem látom, hogy önrész kellene bele, ha nem tudjuk így,

önrész  nélkül  kivitelezni  a  pályázatot,  akkor  nem  foglalkozunk  vele  a
továbbiakban.
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Sólyom László: hogyha a tervek nagy része ki van fizetve, akkor szerintem le
kell tenni a pályázatot. A terveket hány lejért készítette az Arhigraf?

Egyed József: 45000 lej.
Elekes-Köllő Tibor: a tervező vállalja-e, hogy költséglefaragással számoljon,

így az önrész is csökkenne.
Egyed József: lefaragni lehet, ez nem probléma. Azt mondom, halasszuk el a

határozattervezet  elfogadását  addig,  amíg  újból  egyeztetünk  a  tervezőkkel.
Hétvégén beszélek velük, visszatérünk a kérdés tárgyalására.

Molnár  János: ki  ért  egyet  az  5.  számú  határozattervezet  elfogadásának
halasztásával? 

Az  ülésvezető  elnök  szavazat  alá  bocsátja  a  határozattervezetet,  amelyről
való döntést egyöntetű elhalasztja a Helyi Tanács.

8. Határozattervezet a közbeszerzési terv módosításáról

Kovács  Éva: a  268/2010-es  törvény  módosítja  a  közbeszerzési
küszöbértéket,  ezért  van  szükség  a  2011-es  évi  közbeszerzési  terv
módosítására. Ennek eredményeként a nagy pályázatok (az erdei és mezei út
javítások), valamint a csatornázás és községi utak aszfaltozása esetében kissé
egyszerűsödne az eljárás.

A  gazdasági  szakbizottság  elnöke  ismerteti  a  bizottság  pozitív
véleményezését:  a határozattervezetet  a gazdasági  szakbizottság egyöntetűen
elfogadta.

Az  ülésvezető  elnök  szavazat  alá  bocsátja  a  határozattervezetet,  amelyet
egyöntetűen, 13 igen szavazattal elfogad a Helyi Tanács. 

6. Az előző, 2011. február 28-i tanácsülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

Elekes-Köllő  Tibor: hiányos  az  előző  tanácsülés  jegyzőkönyve,  a
szemétszállítási  díjakkal  kapcsolatban  én  azt  mondtam,  hogy  ne  emeljük  a
lakosság  által  fizetendő  szemétszállítási  illeték  árát,  és  a  hivatalos
ünnepnapokkal  kapcsolatban  pedig  legyen  beleírva  az  előző  jegyzőkönyvbe,
hogy meg volt  szavazva a tanácshatározat.  Valamint  abban állapodtunk meg,
hogy szavazáskor nem tartjuk nyilván a frakciók szerinti szavazatmegoszlást.
Mihálydeák  Ervin: az  AVE  Huron  igazgatója  telefonált,  hogy  elfogadták  a
lakosságszámra vonatkozó javaslatunkat.
Gál Katalin: én nem voltam jelen tanácsülésen,  én sem értettem pontosan a
jegyzőkönyv alapján, hogy miről is volt szó. Javaslom, hogy diktafonnal rögzítsük
az elhangzottakat.
Deák  Endre: kérem,  hogy  amíg  a  jegyzőkönyvek  nem  kerültek  elfogadásra,
addig ne tegyük publikussá azokat a község honlapján. 
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Az ülésvezető elnök szavazat alá bocsátja a határozattervezetet, amelyet az
utólagos javítások kiegészítéssel egyöntetűen elfogad a Helyi Tanács. 

7. Folyó ügyek 

Mihálydeák  Ervin: hogyan  haladtak  Tekerőpatakon  a  gyűrűkkel,  ami  a
kanálisokat illeti.
Molnár János: a rossz időjárás miatt nem tudtunk érdemi munkát végezni. 
Gál  Katalin: a  temető  melletti  parkoló  helyzete  tarthatatlan,  fényképekkel  is
dokumentáltam, szeretném, ha valamilyen módon megoldódna az ügy. Valamint
a kilyénfalvi egyháztanács a 250 éves jubileumra fel szeretné újítani a plébánia
főbejáratát,  a  kertet  és  a  hátsó  bejáratot,  kérdésem,  hogy  az  egyháztanács
kaphatna-e követ és homokot a munkálatokra?
Egyed József: Természetesen igen, az egyház tegyen le kérést a hivatalban, és
azonnal intézkedünk.
Gál  Katalin: sajnálatomat  szeretném  kifejezni,  hogy  nem  lehettem  jelen  a
kilyénfalvi iskola felújítási terveinek bemutatóján, későn értesültem.
Egyed József: az önkormányzati testületnek is be lesz mutatva.
Gál Katalin: Kolozsi Attila jelezte, hogy a faluközt nem égnek a lámpák.
Egyed Márta: a hivatal által szervezett angol tanfolyamra még lehet jelentkezni?
Kovács Éva: ez most már a tanártól függ, két hete már zajlik a kurzus.
Salamon  Árpád: még  egy  egynapos  kalákával  egybekötött  útjavítást  tudunk
szervezni?
Mihálydeák Ervin: elviekben meg tudjuk szervezni.    
Elekes Róbert: Marosfalván is több helyen nem égnek a lámpák.
Mihálydeák Ervin: jeleztem, és arra kérjük az embereket, hogy ezentúl házszám
szerint jelezzék.
Elekes-Köllő Tibor: három kérdésem lenne. Első: 2010-ben köbméterenként 6
lej volt szánva az utakra, melyik utakra mekkora összeget költöttünk el? Második:
az emberek érdeklődnek, hogy mikorra lesz falugyűlés összehívva? Harmadik:
hiányosak az adatok a költségvetés vitájával kapcsolatban, nem kaptuk meg a
megígért  adatokat.  Valamint  az Elekes Vencel  Általános Iskola kórustalákozót
szervez május 7-én, anyagi támogatást szeretnénk kérni.
Egyed  József:  az  igazgató  volt  nálam  ez  ügyben,  az  összeget  a  Katorzsa
Alapítvány  számlájára  utaljuk.  Azt  is  el  kell  mondanom,  hogy  műgyepeket
hoztunk az iskolákba. Egy véletlen folyamán tudomásunkra jutott, hogy a győri
Rába  ETO műgyepét  idén  szedték  fel.  Annyi  probléma  van  vele,  hogy  kissé
hanyag módon szedték fel. Kétezer négyzetmétert 2500 euróért vásároltuk meg,
megkértem egy céget, amely vállalja a szakszerű lerakást, gumi granulátumot is
adtak,  Tekerőpatak  és  Újfalu  mellett  a  felszegi  pályára  is  jut.  A  lerakás  után
befújják, 8-10 évig szolgál.
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Elekes Róbert: jégkészítés esetén fel kell szedni a gyepet?
Egyed József: nem, ez független.
Molnár János: mennyibe került a szállítás?
Egyed József: 700 lejbe került.
Gál István: a Cigány utcát mikor lehetne megjavítani?
Egyed József: csőre és két darab átereszre van szükség. 
Gál István: az útadók felől szeretnék érdeklődni, ami a közbirtokosságot illeti.
Egyed József: amíg nem fizet útadót a tekerőpataki közbirtokosság, addig az
úthibákat nem javítjuk ki.
Deák Endre: a tavalyi évi szponzorizálási pénzekről szeretnék kimutatás kérni,
valamint a Megyei Tanács számára elküldött költségvetést pdf állományban.
Sólyom  László: a  Lafarge  bérbeadási  szerződéssel  kapcsolatban  milyen
irányban haladtak a tárgyalások?
Egyed József: a szerződést öt évre meghosszabbítottuk, a régi árban, 10 ezer
euróban, valamint 60 ezer tonna anyagot kapunk öt évre. Az aszfaltozást kiírjuk
közbeszerzésre.
Sólyom  László: sok  cég  hívott  a  kanalizálással  kapcsolatban,  hogy  úgy
értesültek, indulnak a munkálatok. 
Egyed  József:  tévesek  az  információk,  jelen  pillanatban  a  legfontosabb
teendőnk a Maros melletti szakasz rehabilitálása.
Sólyom László: mekkora szakaszról van szó?
Egyed József: 600 méter.
Elekes-Köllő  Tibor: az  Országos  Infrastruktúra  Fejlesztési  Program mekkora
összegbe kerül?
Egyed József: nem tudom pontosan megmondani, a hétvégén egyeztetek Dávid
Csabával  az  Országos  Vízügy igazgatójával  e  kérdésben.  A  tervek  az egész
községet lefedik.
Nagy Árpád: az erdei utak javítása mikor veszi kezdetét?
Egyed  József: a  tenderfüzetet  feltöltöttük  a  SEAP-ra,  formai  hiba  miatt
visszautasították,  így  újból  fel  kell  töltsük.  Tekerőpatakkal,  azon  belül  is  a
Feketerezzel szeretnénk hozzálátni a munkálatoknak.
Molnár János: örülök, hogy a Barázda havilapnak az önkormányzati formája is
kidomborodott, még bővebb is lehetne egyes esetekben. 
Mivel  egyéb  hozzászólás,  interpelláció  nem hangzott  el,  a  rendkívüli  testületi
ülést berekeszti.

Ülésvezető elnök Jegyző
      Molnár János Kovács Ileana Éva
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