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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. szám: 1823/2011

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. július 18-án, 19 órai kezdettel tartott rendkívüli
Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Gál István  üléselnök:  Megállapítja,  hogy a Helyi  Tanács összehívása a
helyi  közigazgatásról  szóló  2001/215-ös  számú  újraközölt  törvény  39.
cikkelyének előírásai  szerint,  a 2011/332-es számú Polgármesteri  rendelkezés
értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

1. Egyed Márta
2. Elekes József
3. Elekes Róbert
4. Elekes Köllő Tibor
5. Gál Ştefan
6. Horváth Dumitrina
7. Kolumbán Imre
8. Molnár Ioan
9. Nagy Árpád
10. Salamon Árpád

Igazoltan  hiányoznak Gál  Katalin  tanácsos asszony,  Deák Endre,  Király
László, Mihálydeák Ervin, Sólyom László tanácsos urak. 

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

Az  üléselnök,  Gál  István  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,
kiegészítve  két  határozattervezettel,  amelyeket  Egyed  József  polgármester
javasolt  valamint  az  aktuális  problémákkal  és  kéri,  aki  elfogadja,  ilyen
sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon.
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A  napirendi  pontokat  a  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el: 

1. Határozattervezet  a  „Súgó”  kerékpárút  létrehozása  Gyergyóújfalu
községben, Tekerőpatak, Kilyénfalva és Újfalu falukban, Hargita megyében
megnevezésű pályázat fenntartására

2. Határozattervezet egyes, a Község köztulajdonát képező terület ideiglenes
és végleges elfoglalására 

3. Határozattervezet a 2011-es Helyi Költségvetés kiigazítására, a harmadik
negyedévre

4. Az  előző,  2011.  június  30-i  munkarend  szerinti  tanácsülés
jegyzőkönyvének jóváhagyása

5. Aktuális problémák
A  jegyzőkönyvet  a  215/2001-es  újraközölt  és  módosított  helyi  közigazgatási
törvény  42.  cikkelyének  értelmében  a  jegyző  az  ülés  előtt  megfelelő  időben
bocsátotta a tanácsosok rendelkezésére.

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Határozattervezet a „Súgó” kerékpárút létrehozása Gyergyóújfalu
községben,  Tekerőpatak,  Kilyénfalva  és  Újfalu  falukban,  Hargita
megyében megnevezésű pályázat fenntartására

Egyed  József polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet:  ez  az  első
ilyes  jellegű pályázati  kiírás,  jó  eséllyel  pályázhat  a  község ha sikerül  időben
letenni az igénylést.

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

Molnár János: mikor kerülne sor a kivitelezésére? 
Egyed József: egyelőre nem lehet tudni, július 20-től augusztus 20-ig van

a leadási határidő, azután következik a leadott pályázatok elbírálása.
Gál István:  valakinek kérdése, hozzászólása van-e a határozattervezettel

kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  A  Helyi  Tanács  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet  egyes,  a  Község  köztulajdonát  képező  terület
ideiglenes és végleges elfoglalására 

Kovács  Éva községi  jegyző  ismerteti  a  határozattervezetet:  az  Orange
telefonszolgáltató cég fordult 1 négyzetméter terület bérbeadásának kérésével a
Helyi Tanácshoz, amely egy, az Igényeltek utcában, a községi út mellett építendő
villany transzformátornak adna helyet. Szükséges ez a most készülő, jelerősítő
antenna elektromos árammal való betáplálásához. 

Elekes  Köllő  Tibor: a  gazdasági  szakbizottság  egyöntetű  többséggel
elfogadta a határozattervezetet.
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Gál István: valakinek kérdése, hozzászólása van-e a határozattervezettel
kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  A  Helyi  Tanács  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Határozattervezet  a  2011-es  Helyi  Költségvetés  kiigazítására,  a
harmadik negyedévre

Egyed  József  polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet,  miszerint  a
Helyi Költségvetés 70. 000 lejes kiegészítést kapott. Az összegek a tekerőpataki
iskola és egyház munkálataira vannak előirányozva.

Molnár János:  Kelemen Hunor kulturális miniszter ígérte a 70. 000 lejt a
költségvetés  kiigazítására,  ezért  javasolta  a  tekerőpataki  oktatási  és  egyházi
intézmények közötti elosztását.

Gál István:  valakinek kérdése, hozzászólása van-e a határozattervezettel
kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon  a
határozattervezetről.  A  Helyi  Tanács  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Az  előző,  2011.  június  30-i  munkarend  szerinti  tanácsülés
jegyzőkönyvének jóváhagyása

Gál  István:  valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a  jegyzőkönyvvel
kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A  Helyi
Tanács  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
jegyzőkönyvet. 

5. Aktuális problémák
Egyed  József: Deák  Endre  tanács  úr  hiányzása  miatt  az  útjavítások

beszámolója elmarad a következő ülésre.
Molnár János: Csedő István plébános úr ismerteti  a tekerőpataki  templom

javításánál  felmerülő  problémákat:  a  falképek  restaurálására  készült
dokumentációt visszautasította a Nemzeti Örökségvédelmi Minisztérium, azzal az
indoklással, hogy az egészségre káros anyagok szerepelnek benne. A módosított
dokumentációt  újra  jóváhagyásra  kell  előterjeszteni  és  félő,  hogy  elveszik  az
egyszer már kiutalt pénzösszeg. Ugyanakkor a Plébánia az Országos Nemzeti
Örökségvédelmi Minisztériumhoz is fordult segítségért, de nagy szükség van a
költségvetésben előirányozott 15. 000 lejre is.
A  tekerőpataki  iskola  a  30.  000  lejt  egy  nagyobb  tornaterem  elkészítésére
használná.
Dolgoznak a csatornázással?

Egyed József:  csak a Maros melletti  javítás  folyik,  napokon belül  kész
lesz.

Molnár János: a tekerőpataki vízvezetésből megmaradt 20. 000 lejből a
temetőbe meg lehetne oldani a víz bevezetését.

Egyed József: a Pérási híd megjavítása most az elsődleges feladat.
Molnár János: történt-e előrelépés a Visszafolyó medrének takarításával?
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Egyed József:  egyeztettünk a Vízüggyel,  első lépésként  a tulajdonosok
beleegyezése szükséges a munkagépeknek az udvarokra való beengedéséhez.

Elekes Köllő Tibor: haladnak a javítási munkálatok a Marosfalvi iskolánál.
A bölcsőde programról mit lehet tudni?

Egyed József: most van folyamatban a közbeszerzési eljárás a Fejlesztési
Minisztériumban. A helyszínről kellene beszéljünk. Legoptimálisabb helye a régi
tanácsépület udvarában, a meglévő épület hátánál lenne, de a helyszűke miatt az
egyház által visszaigényelt ingatlanból is kellene kérni. Ezért szükséges a Tanács
felhatalmazása az egyházzal való tárgyalásokhoz.

Elekes Róbert: a csűrrel lehetne valamit tenni?
Egyed József: egyelőre nemleges az egyház válasza a javaslatra, hogy a

Tanács megvásárolná.
Salamon  Árpád:  augusztus  3-án  belga  kerékpáros  csapat  látogat

Kilyénfalvára, szeretnének a polgármesterrel találkozni.
Megkezdődtek  a falunapi  ünnepségek,  kulturális  illetve  egyházi  programokkal,
tekintettel  a  templom  250  éves  felszentelésére.  Mindenkit  szívesen  látnak  a
rendezvényekre.
Van-e valami előrelépés a kilyénfalvi temető melletti csűr lebontásával? Javaslat:
szólítsa fel az egyházat a Polgármesteri Hivatal a lebontás elvégzésére.

Egyed  József:  rendben  van.  A  kilyénfalvi  üzlettel  kapcsolatban  pedig
tekintettel  arra,  hogy megszűnt  a  bérleti  szerződés  és  az épület  is  felújításra
szorul,  két  lehetőség adott:  egyik,  hogy felújítjuk,  és úgy adjuk bérbe,  vagy a
felújítást licitáljuk és beleszámítjuk a bérleti díjba.

Egyed Márta: nagy víz esetén kinek áll jogában hidakat felszedni? 
Egyed József:  a Polgármesteri Hivatal utasítására lehet indokolt esetben

felszedni, egyéb esetben a rendőrségre tartozik.
Nagy  Árpád:  megkezdődik-e  idén  az  aszfaltozás  a  községi  utakon  és

lenne lehetőség a víz bevezetésére a temetőbe?
Egyed József:  most készül a kiírás az aszfaltozásra, reményeink szerint

elkezdődik  a  munka  elvégzése  is.  A  temetőbe  a  víz  bevezetését  az  egyház
kellene elvégezze.

Elekes Róbert:  napok óta folyik a víz Felszegben, a Botos utca sarkán,
értesíteni kellene a GO Rt-t.

Egyed József:  számtalanszor  szóltunk már,  de újra megtesszük,  újabb
átiratot küldünk.

Gál  István:  a  Visszafolyó  szabályozása  megoldódik  az  idén?  Néhány
helyen lenne nagyon sürgős, a vasútállomástól Kilyénfalva fele.

Egyed József: nincs pénz a helyi költségvetésben. 
Gál  István: Mivel  egyéb  hozzászólás,  interpelláció  nem hangzott  el,  a

rendkívüli testületi ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök Jegyző
      Gál István       Kovács Ileana Éva
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