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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2011. április 18-án, 19 órai kezdettel tartott rendkívüli

Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.
Megállapítom, 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. Deák Endre
10. Gál Katalin
11. Király László
12. Horváth Dumitrina

Hiányoznak:  Kolumbán  Imre  tanácsos  úr,  Salamon  Árpád  tanácsos  úr
tanácsos asszony és Sólyom 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,  Molnár János 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  a  „Csatornahálózat  kibővítése  Gyergyóújfalu
Községben,  Hargita  megyében”  elnevezésű  projekt  gazdasági-technikai
mutatóinak elfogadásáról

2. Egyebek



Molnár János üléselnök úr ismerteti, és szavazásra bocsátja a napirendi
pontokat,  amelyeket  a  Helyi  Tanács  egyöntetűen  elfogad  és  rátérnek  a
napirendi pontok tárgyalására.  

1.  Határozattervezet  a  „Csatornahálózat  kibővítése  Gyergyóújfalu
Községben,  Hargita  megyében”  elnevezésű  projekt  gazdasági-technikai
mutatóinak elfogadásáról

Egyed  József: voltam  a  Hidroplastnál,  a  kanalizálásos  pályázatot  az
egész községre  be szeretném nyújtani.  Minden elágazás  benne szerepelne,
100 százalékos  finanszírozású.  A  teljes  csatornahálózat  (56  km)  lefektetése
130 milliárd lejbe kerülne,  plusz a 35 százalékos kamat.  Az állam 2014-ben
fizeti  vissza  a  teljes  összeget  a  kivitelező  cégnek.  Önrész  és  hatósági
véleményezés nem szükségeltetik.

Elekes Róbert: mekkora összegbe kerül a teljes tervezés?
Egyed József: a teljes összeg 4 százaléka, mintegy 500 ezer lej. Idénre

prioritást jelent a Maros-menti szakasz rendbe tétele. 

Az ülésvezető elnök szavazat alá bocsátja a határozattervezetet, amelyet
egyöntetű elfogad a Helyi Tanács. 

2. Egyebek 

Egyed  József:  az  Országos  Befektetési  Hivatal  (CNI)  pályázati  kiírását
átnéztük a hétvégén és Elekes-Köllő tanácsos úr múlt tanácsülésen elhangzott
hozzászólása beigazolódott, csak szükséges az önrész. Egy CNI-s alkalmazott
szerint  az  önrészből  lehet  faragni,  kérésem,  hogy  a  Helyi  Tanács
véleményezze, mennyire jöhetünk le az önrésszel, a hölgy szerint minimum 10
százalékot muszáj betegyünk. 

Molnár János: hogy nézne ki a felújított épület?
Egyed  József: 1365  négyzetméteres  épület  nem  változik,  a  tetőteret

szeretnénk beépíteni, ahová egy 220 fős konferenciatermet képzeltünk 
Elekes-Köllő Tibor: a színpad méretét mindenféleképpen növelni kell.
Egyed  József: továbbá  egy  bowlingpályát,  hátul  vécét  és  zuhanyzót

létesítenénk,  elől  pedig  egy  olvasóterem  kapna  helyet.  A  közbirtokosságot
pedig igyekszem meggyőzni, hogy építsenek maguknak székházat. 

Elekes Róbert: a volt mentőállomás épületébe nem költözhetnek?
Egyed József: jó ötletnek tartom, köthetnének bérleti szerződést, beszélek

velük. Visszatérve a kultúrotthonra: a földszint 653 négyzetméter, az emeleten
137  négyzetméter  hasznos  felület  található.  A  tervező  cég  420
euró/négyzetméteres árral számolt, ebből le kellene jönnünk valahogy 250-280



euróra.  Ha  csökkentjük  a  költségeket  szerintem  érdemes  benyújtani  a
pályázatot.

Elekes-Köllő  Tibor: hagyjuk  ki  a  bowlingpályát  és  helyébe  tegyük  a
konferenciatermet.

Elekes Róbert: én az ellenkezője mellett foglalok állást.
Egyed  József: én  is  inkább  a  konferenciatermet  hagynám  ki,  a

bowlingpálya fellendíteni az ifjúsági életet.
Molnár János: az egész számolást újra el kell végezze a cég?
Egyed József: igen, 250-280 euróra faragjuk le valamiképp, a végösszeg

15 milliárd lej körül kellene mozogjon.
Kovács  Éva: a  maximum  pontszámhoz  min.  25  kulturális  jellegű

tevékenységet  felsorolása  szükségeltetik,  a  lakosságszám  is  sokat  számít,
valamint az épületet közvagyonból magánvagyonba kell helyezni.

Egyed József:  beszélek a tervezőcéggel, hogy mielőbb számolják újra a
költségeket, ezt követően pedig újból összehívom a tanácsot. 

Molnár János: a 2011. április 18-i rendkívüli tanácsülést ezennel bezárom.

Ülésvezető elnök Jegyző
Molnár János ...       Kovács Ileana Éva


