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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Iktatószám: 1559/2011

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. június 9-én, 19 órai kezdettel tartott rendkívüli
Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Molnár János üléselnök: Megállapítja, hogy a Helyi Tanács összehívása a
helyi  közigazgatásról  szóló  2001/215-ös  számú  újraközölt  törvény  39.
cikkelyének előírásai  szerint,  a 2011/321-es számú Polgármesteri  rendelkezés
értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

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

Elekes Róbert és Sólyom László tanácsos urak nem jelentek meg.

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

Az  üléselnök,  Molnár  János  tanácsos  úr  miután  megállapította,  hogy  a
tanácsülést  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  hívták  össze,  üdvözli  a
jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 

Ismerteti az írásos meghívó alapján a tárgyalandó napirendi pontokat és
kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon.
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A  Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás
nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 

1. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  2011-es  évi  költségvetésének
kiigazítására

2. Az előző, 2011 májusi tanácsülések jegyzőkönyvének jóváhagyása

3. Folyó ügyek 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2011-es évi költségvetésének
kiigazítására

Egyed József: a költségvetés kiigazítása több okból vált szükségessé: 
A Hargita Megyei Közpénzügyek Igazgatósága módosítást eszközölt az oktatási
intézményeknek  folyósított  pénzalapok  negyedévenkénti  elosztásában,
előhozva bizonyos összeget a negyedik negyedévről a másodikra. Ugyanakkor
a  költségvetés  jóváhagyásakor  a  szükségesnél  jóval  kevesebb  pénz  volt
előirányozva  az  utak  javítására  -  elsősorban  az  erdei  utak  javítására,
amelyeken az idén már jelentős munkálatokat végeztünk (Bogárosi út, Somlyó),
dolgoztunk a községi utcákban, legjelentősebb munkálat a Pérás utcában volt.
Az  Elekes  Vencel  Általános  Iskola  Vezetőtanácsával  közösen  kialakult  a
marosfalvi iskolában elvégzendő legsürgősebb munkálatok listája, ami szintén
nem volt belefoglalva a költségvetésbe. Nagyvonalakban a következő javítások
lesznek elvégezve: a jelenlegi tanáriból 2 mosdó lesz kialakítva, a miseterem új
padlózatot kap és új vakolatot, a szertárból pedig tanári lesz.

Elekes-Köllő Tibor: hogy lesz megoldva a szennyvíz elvezetése ? 

Egyed  József:  tartályba  lesz  kivezetve,  a  parkoló  mellett,  ezáltal
megszűnik a szomszédsággal kapcsolatos kényelmetlen helyzet is.

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

Molnár  János: megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  A Helyi  Tanácsot  13 igen szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Az előző, 2011 májusi tanácsülések jegyzőkönyvének jóváhagyása
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Molnár  János: megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a  2011
május 6-i rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvéről. 

A Helyi  Tanács 13 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 2011 május 6-i rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvét.

Molnár János: megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon a május 30-i
azonnali tanácsülés jegyzőkönyvéről. 

A Helyi  Tanács 13 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a május 30-i azonnali tanácsülés jegyzőkönyvét.

3. Folyó ügyek 

Deák  Endre:  a  múlt  tanácsülésen  kért  részletes  kimutatást  a  2010-es
évben az utakra felhasznált kő mennyiségéről nem kapta meg.

Egyed József:  nagyon nagy munkát  jelentene ennek a kimutatásnak a
részletes elkészítése. 

Deák Endre: Nagy tételekben is elég lenne.

Egyed József: A kőmennyiség nagy része az erdei utakra használódott, a
Soványbükk,  Mélypatak,  Cigánykő,  Csicsaly  utakon  volt  nagyobb  javítás
eszközölve.  Ugyanakkor az elmúlt  tanácsülésen a Deák tanácsos úr  kérésére
adott válaszáért elnézést kér.

Gál István: a vasút jobb oldalán levő út javítása nagyon időszerű lenne.

Mihálydeák Ervin: megnézzük mire van szükség és megoldjuk.

Gál István: van-e lehetőség a víz bevezetésére a tekerőpataki temetőbe?

Egyed József: a jelenlegi szűkös költségvetési keretből nincs lehetőség.

Elekes-Köllő  Tibor:  a  község  weboldalának  frissítése  elmaradt  és  2-3
napja nem is működik.

Megtörtént-e a pályázati kiírás a civil szervezetek számára ? 

Egyed  József:  még  nem,  a  Csipkebogyó,  Katorzsa,  Molnár  Antal
egyesületek  részesültek  ezidáig  támogatásban,  de  a  pályázati  kiírást
mindenképpen megtörténik.

Elekes-Köllő  Tibor:  A bölcsőde  programmal  kapcsolatban  milyen  hírek
vannak ?

Egyed József:  még az elmúlt évben pozitívan válaszoltunk a Prefektusi
Intézmény ezirányú kérdőívére, a napokban pedig különféle nyilatkozatokat kért a
Megyei Tanács a beruházás területére vonatkozóan.
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Salamon Árpád: elkészült-e a kilyénfalvi egyház birtoklevele ?

Mihálydeák  Ervin:  még nem,  tehnikai  problémák  adódtak,  javítás  után
vissza vannak küldve az akták a megyei bizottsághoz.

Egyed Márta:  az első kérdés a bölcsőde programmal  kapcsolatban lett
volna, de már megvan a válasz rá. A második a napközi kerítésének és az előtte
levő járda felújításának kérése.

Egyed  József:  az  iskola  vezetőtanácsa  fele  fogja  jelezni,  hogy  a  fa
eladásából  származó  többlet  jövedelemből  készüljön  el  a  kerítés  és  a  járda
felújítása.

Gál  Katalin:  visszatérve  a  kilyénfalvi  temetővel  szemben  levő  csűr
problémára: kié a terület , mert az egyház nem mer nekifogni a lebontásának és
a terület parkolóvá való átalakításának.

Kolumbán Imre: közterület, az épület pedig a valamikori gazdaköré volt. A
régi plébános odaígérte a kántornak fizetés kiegészítésként.

Egyed József:  szervezze meg az egyháztanács a bontást  és odamegy
megbeszélni a problémákat.

Nagy  Árpád:  a  község  területén  levő  gyalogátjárók  kitáblázását  már
régebb kérte és még nem történt semmi előrelépés.

Egyed József: a megyei utak mellé esetleg lehetne tenni, de nem tartozik
a helyi hatáskörbe.

Elekes József: hol tartanak a tűzoltó garázs építkezési munkálatai ?

Egyed József: sajnos lebontással kezdődött az idei munka, a tavaly télen
öntött  alapot  ami  megfagyott  most  bontották  vissza  és  fognak  neki  az
újraépítésnek.

Elekes József: kicserélték-e a tekerőpataki jegyzői laknál a szarufákat ?

Egyed József: igen, rendben van. Egyébként az építésfelügyelő, Magyari
István felelőssége hogy a terveknek megfelelő legyen a munkálat elvégzése.

Molnár  János:  nem  került  szóba  a  falunapok  megszervezése,
Tekerőpatakon következik leghamarabb.

Egyed József:  Kevés az idei költségvetésben a falunapokra szánt alap,
szerényebb lesz mint tavaly.

Molnár János: a civil szervezeteknek a pályázat kiírását sürgeti. Ami pedig
a tekerőpataki temetőbe való víz bevezetését illeti, jogosultak a tekerőpatakiak,
ha  figyelembe  vesszük  hogy  a  tavalyi  a  Megyei  Tanács  által  a  tekerőpataki
vízvezetésre szánt összeg nem került teljes felhasználásra.
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Egyed  József:  a  Székelyföld  Egyesülettel  tárgyalások  folynak
gyümölcsfeldolgozó  gépsornak  a  fotballpályán  levő  épületben  való
elhelyezéséről. Ilyen jellegű beruházás működik már Farkaslakán és Farcádon,
szeretné ha a Képviselő-testület  megnézné a farkaslaki  feldolgozót.  A gépsort
díjmentesen  biztosítaná  a  Székelyföld  Egyesület,  a  községnek  az  épületet
kellene adni és erre megfelelne ez a jelenleg kihasználatlan épület egy része. A
Zetelaki Közbirtokossággal vagyunk versenyben, kedvező döntés esetén a jövő
nyár  elején  a  szörp  és  lekvárgyártó  gépsort,  az  év  végére  pedig  a
gombafeldolgozó gépsort szerelnék fel. 
Nagyon  színvonalas  termékeket  állítanak  elő  a  megtermett  illetve  termelt
gyümölcsből és az értékesítés is jól meg van szervezve. 

Molnár János: Mivel egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, a
rendkívüli testületi ülést berekeszti.

Ülésvezető elnök Jegyző

Molnár János       Kovács Ileana Éva
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