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ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2011. május 30-án, 19 órai kezdettel tartott azonnali

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  2011/310-es  számú  Polgármesteri  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. Molnár Ioan
7. Nagy Árpád
8. Gál Katalin
9. Király László
10. Horváth Dumitrina

Hiányoznak: Mihálydeák Ervin alpolgármester, Kolumbán Imre tanácsos úr,
Deák Endre tanácsos úr, Salamon Árpád tanácsos úr 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 Tanácsának azonnali ülését. 

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

1. Határozattervezet  a  „Csatornahálózat  kibővítése  Gyergyóújfalu
Községben,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás  gazdasági-
technikai mutatói módosításának jóváhagyásáról
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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”  megnevezésű  beruházás  gazdasági-
technikai mutatói módosításának jóváhagyásáról

Egyed József: elnézést  kérek  a  tisztelt  testülettől,  amiért  ilyen  hirtelen
hívtam  össze  Önöket,  de  a  dolog  sürgősségére  való  tekintettel  nem
cselekedhettem  másként.  Csütörtökön  voltam  Bukarestben  a  Nemzeti
Fejlesztési  Infrastruktúra  Alapnál,  ahol  a  bizottság  pozitívan  véleményezte  a
pályázatunkat. Csupán egy apró javítást kellett eszközölnünk a címben. Sikerült
beszéljek egy bizottsági taggal, aki elmondta, hogy az Alap megyénként 25-30
millió  eurót  szán.  Mivel  a  mi  pályázatunk  összértéke  ennek  egyharmada,  a
bizottsági tag szerint nagyon nehéz lesz így nyerni, véleményét az RMDSZ is
megerősítette.  Szerinte  még  nagyobb  mértékben  csökkentenünk  kellene  az
összeget.  Így  kivettük  a  lakóházak  felé  vezető  rendszerből  a  betonaknákat,
valamint  az  utak  kétoldali  csatornázását,  így  csak  egyik  oldalon  fog  futni  a
csatornarendszer. Az út alatt való átfúrás és a cső költségei a lakosságot fogják
terhelni. Az így csökkentett összeg ÁFÁ-val és a 35 százalék kamattal együtt
17.410.610 lej, a 47 km csatornahálózat helyett 29 km maradt. A tervező holnap
újra leadja a projektet Bukarestben, így ezért kellett mára összehívni a tanácsot.

Elekes-Köllő  Tibor: a  gazdasági  szakbizottság  egyöntetű  többséggel
elfogadta a határozattervezetet.

Molnár  János: megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  Ezennel  megállapítom,  hogy  a  Helyi  Tanács  10  igen
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozattervezetet. 

Molnár János: Mivel egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, az
azonnali testületi ülést berekeszti.

Ülésvezető elnök Jegyző
Molnár János ...       Kovács Ileana Éva
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