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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. június 20-án, 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 2011/325-ös számú Polgármesteri  rendelkezés
értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

1. Deák Endre
2. Sólyom László
3. Elekes Róbert
4. Elekes Köllő Tibor
5. Gál Ştefan
6. Horváth Dumitrina
7.  Molnár Ioan
8.  Nagy Árpád

Hiányoznak:  Gál  Katalin  és  Egyed  Márta  tanácsos  asszonyok,  Király
László,  Kolumbán  Imre  Mihálydeák  Ervin  alpolgármester,  Salamon  Árpád  és
Elekes József tanácsos urak. 

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

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. 

Az  írásos  meghívó  alapján  ismerteti  a  tárgyalandó  napirendi  pontokat
amelyeknek kiegészítését javasolja Egyed József polgármester a 37-es számú
Határozattervezettel  és  kéri,  aki  elfogadja,  ilyen sorrendben,  kézfelemeléssel
szavazzon.

A napirendi pontokat Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a kiegészítésel együtt fogadta el: 



1. 37/2011  -  Határozat  az  „Épületelújítás  helyi  turisztikai  promóciós  és
információs  iroda  létrehozása  és  promóciós  anyag  kiadása  a
Gyergyóújfalu  községbeli  turisztikai  tevékenységek  népszerűsítésére”
megnevezésű pályázat beruházási értékének jóváhagyásáról.

2. 36/2011  –  Határozat  az  „Épületelújítás  helyi  turisztikai  promóciós  és
információs  iroda  létrehozása  és  promóciós  anyag  kiadása  a
Gyergyóújfalu  községbeli  turisztikai  tevékenységek  népszerűsítésére”
megnevezésű  pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási  levél
kérelmezésének jóváhagyásáról.

3. A 2011. június 9-i tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása

Napirendi pontok tárgyalása 

1. 37/2011  -  Határozat  az  „Épületelújítás  helyi  turisztikai  promóciós  és
információs iroda létrehozása és promóciós anyag kiadása a Gyergyóújfalu
községbeli  turisztikai  tevékenységek  népszerűsítésére”  megnevezésű
pályázat beruházási értékének jóváhagyásáról.

Sólyom László: az a 230 ezer lej, amit a Helyi Tanács kell hozzátegyen az a
költségvetésből van-e?

Kovács Éva: igen.
Sólyom László: a berendezést mást cég szállítja?
Egyed József: a berendezést, a promóciós anyagokat a Server Kft szállítja.
Sólyom  László: a  gazdasági  szakbizottság  pozitívan  véleményezte  a

határozattervezetet.
     Molnár  János: megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  A  Helyi  Tanácsot  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

2. 36/2011  –  Határozat  az  „Épületelújítás  helyi  turisztikai  promóciós  és
információs iroda létrehozása és promóciós anyag kiadása a Gyergyóújfalu
községbeli  turisztikai  tevékenységek  népszerűsítésére”  megnevezésű
pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási  levél  kérelmezésének
jóváhagyásáról

Sólyom  László: a  gazdasági  szakbizottságot  kérdezem,  van-e  valakinek
kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

Egyed  József: a  sepsiszentgyörgyi  székhelyű  Állami  Garancia  Alap
kezességet vállal az ötven százalékos hitelre. 

Sólyom László: miért kell ezért Sepsiszentgyörgyig menni?



Kovács Éva: mert ott található a hozzánk legközelebb eső kirendeltség. 
Egyed József: lényegesen olcsóbb a Garancia Alap kezelési költsége, mintha

bankhoz fordulnánk.
Kovács Éva: az Alapot kifejezetten erre a célra hozták létre.
Sólyom  László: a  gazdasági  szakbizottság  pozitívan  véleményezte  a

határozattervezetet.
     Molnár  János: megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  A  Helyi  Tanácsot  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

3. A 2011. június 9-i tanácsülés jegyzőkönyvének elfogadása

Molnár János: egyes hozzászólásoknál tömör a fogalmazás.
Deák Endre:  a jegyzőkönyvből kimaradt egy mondat, hogy írásban kérem a

bánya  által  a  tavalyi  évben  szponzorizálási  célból  adott  kőmennyiség
felhasználásáról való kimutatást.

Sólyom László: ha rendkívüli tanácsülés van, akkor délelőtt szóltok, s ha az
ember történetesen nem tartózkodik itthon, akkor nem tud jelen lenni, mint ahogy a
múltkori  esetben  is  történt.  Ez  esetben  írjátok,  hogy  a  távolmaradó  igazoltan
hiányzik.

Elekes-Köllő Tibor: ebben az évben számos alkalommal  kértem különféle
kimutatásokat, amiket nem kaptam meg, kérném, hogy ezek ne maradjanak el.
       Molnár  János: megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
jegyzőkönyvről. A Helyi Tanácsot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet.

Különfélék: 

Molnár János: a csatornázási  pályázattal  kapcsolatban elmondanám, hogy
akikkel tárgyaltam, mindenki támogatja, kissé ugyan sokallják az összeget.

Elekes Róbert: hogy áll a tekerőpataki falunapok szervezése?
Egyed József: ma este 9 órakor lesz megbeszélés, amelyre Gáll és Molnár

tanácsos urak is meg vannak hívva.
Molnár  János: Mivel  egyéb  hozzászólás,  interpelláció  nem hangzott  el,  a

rendkívüli testületi ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök Jegyző
      Molnár János       Kovács Ileana Éva


