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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. szám: 1955/2011

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011.  augusztus 11-én, 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  2011/343-as  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 Róbert
5. Elekes Köllő Tibor
6. Gál Ştefan
7. Horváth Dumitrina
8. Király László
9. Kolumbán Imre
10.Mihálydeák Ervin
11.Molnár Ioan
12.Nagy Árpád
13.Salamon Árpád
14.Sólyom László 

Igazoltan hiányzik Gál Katalin tanácsos asszony. 
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. 
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Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat,
kiegészítve  a  48/2011-es  Határozattervezettel,  amelyet  Egyed  József
polgármester  javasolt  valamint  az  aktuális  problémákkal  és  kéri,  aki
elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon.

A  napirendi  pontokat  a  Képviselő-testület  14  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el: 

1. Határozattervezet a „Kereskedelmi felület (szaküzlet és motorkerékpár
javító  műhely)  létesítése”  Gyergyóújfalu  községben,  Tekerőpatak
faluban  megnevezésű  Zonális  Rendezési  Terv  jóváhagyására,
kérelmező Boissy Carmen

2. Határozattervezet  a  Polgármester  szakapparátusa  Státusjegyzékének
módosítására

3. Határozattervezet  az  „Erdei  utak  részleges  felújítása  Gyergyóújfalu
községben,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás
kivitelezésének  jóváhagyására  a  Község  közvagyonát  képező
területeken 

4. Az  előző,  2011  július  18-i  rendkívüli  tanácsülés  jegyzőkönyvének
jóváhagyása

5. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Tanácsa  képviselőjének
kinevezésére az „Elekes Vencel” Általános Iskola Vezetőtanácsába

6. 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  „Kereskedelmi  felület  (szaküzlet  és
motorkerékpár javító műhely)  létesítése” Gyergyóújfalu községben,
Tekerőpatak  faluban  megnevezésű  Zonális  Rendezési  Terv
jóváhagyására, kérelmező Boissy Carmen

Egyed József polgármester ismerteti a határozattervezetet.
Elekes Köllő Tibor: a gazdasági szakbizottság egyöntetű többséggel

elfogadta a határozattervezetet.
Gál  István:  valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a

határozattervezettel  kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,
hogy szavazzon a határozattervezetről. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet  a  Polgármester  szakapparátusa
Státusjegyzékének módosítására

Kovács  Éva községi  jegyző  ismerteti  a  határozattervezetet.  A
188/1999-es, a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény előírásai szerint két

2



köztisztviselő sikeresen vizsgázott magasabb besorolásba, ezért szükséges a
7/2011-es Tanácshatározattal jóváhagyott Státusjegyzék módosítása.

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

Gál  István: valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a
határozattervezettel  kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,
hogy szavazzon a határozattervezetről. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Határozattervezet az „Erdei utak részleges felújítása Gyergyóújfalu
községben,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás
kivitelezésének  jóváhagyására  a  Község  közvagyonát  képező
területeken

Egyed József polgármester ismerteti a határozattervezetet, miszerint a
beruházáshoz kiállítandó építkezési  engedély kibocsátásához szükséges,  a
Hargita Megye Tanácsa által kiállított Településrendezési Bizonylat szerint. 

Gál  István:  valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a
határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy
szavazzon  a  határozattervezetről.  A  Helyi  Tanács  14  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Az  előző,  2011.  július  18-i  rendkívüli  tanácsülés
jegyzőkönyvének jóváhagyása

Gál István:  valakinek kérdése, hozzászólása van-e a jegyzőkönyvvel
kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi
Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
jegyzőkönyvet. 

5.  Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Tanácsa  képviselőjének
kinevezésére az „Elekes Vencel” Általános Iskola Vezetőtanácsába

Egyed  József  polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet:  a
tekerőpataki „Tarisznyás Márton” Általános Iskola az új tanügyi törvény szerint
elveszíti a jogi személyiségét. A szükséges lépéseket a 465/2011-es, Hargita
Megye Főtanfelügyelője által  kiállított rendelkezés tartalmazza. Javasolnám,
hogy  az  aligazgatói  posztot  tekerőpataki  tanár  töltse  be,  aki  csak  a
tekerőpataki problémákkal foglalkozik. Az új Vezetőtanács összeállítására a
következő az elképzelés: összesen 13 személy, ebből 6 tanügyi, 3 szülő (1 -1
Újfalu, Tekerőpatak és Kilyénfalváról), 3 tanácsos (2 Újfalu, 1 Kilyénfalva) és a
polgármester.  Mindenképp  az  újfalvi  tanügy  előmozdítása  a  cél,  a  lehető
legjobban,  feszültség  nélkül  kell  működjön  az  iskola,  jól  leosztott
feladatkörökkel fog is sikerülni.

Elekes Köllő Tibor: a 8-3-2 (Újfalu-Tekerőpatak-Kilyénfalva) összetétel
megfelelően tükrözi a lakosság arányát.

Egyed  József  polgármester:  ha  már  az  iskolánál  tartunk,
megjegyezném,  hogy  befejeződött  a  marosfalvi  iskola  javítása,  a
munkálatokat átvettük, becslés kiegészítést  kértünk még gyerekvécé és két
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tanterem lebetonozására és szalagparkettázására. Kilyénfalvára is készülnek
a  tervek,  lakossági  fórumon lesznek  bemutatva  és  a  döntés  a  lakosságra
bízva.

Molnár  János:  Tekerőpatakon  az  aktuális  javítások  befejeződtek,
lépcsővédő elkészítése a tornaterem kialakítása van még hátra. 

Gál  István:  valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a
határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy
szavazzon  a  határozattervezetről.  A  Helyi  Tanács  14  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

Aktuális problémák
Nagy  Árpád:  nagyon  szabadon  vannak  az  állatok  legeltetve,  például

Limbusban. 
Egyed  József  polgármester: a  tulajdonosok,  akiknek  kárt  okoztak,

tegyenek le kérést a Polgármesteri Hivatalhoz.
Elekes Róbert: a meglévő legeltetési szabályzatot kellene betartatni.
Horváth Dumitrina: a területtulajdonosok nem tesznek le panaszlevelet.
Egyed József polgármester: az elmúlt periódusban tűvédelmi és higiéniai

ellenőrzések  voltak  a  községbeli  esztenákon.  Kilencven  százalékban  nem
megfelelő  körülmények  között  történik  a  sajt  készítése  és  tárolása.  A
területtámogatásból  megfelelő  sajttárolókat  kellene  készíteni  és  kötelezni  a
pásztorokat a higiéniai szabályok betartására a sajtkészítésnél.

Molnár János: sajnos nincs választási lehetőség a pásztorok között.
Sólyom  László:  mi  a  feladatkörük  az  éjjeli  őröknek?  Kell-e  a  mezőn

járőrözzenek, tekintettel arra hogy megkezdődtek a mezei lopások? 
Egyed  József  polgármester:  nem,  csak  a  falvak  területén.  Felhívjuk  a

rendőrök figyelmét.
Horváth Dumitrina:  Kilyénfalvára,  a tavaly  megjavított  mezei  út  végére

szükséges lenne körülbelül 1 autó töltés.
Mihálydeák Ervin: megoldjuk.
Elekes  Róbert:  Tófán  fele  lehetetlen  az  úton  közlekedni,  átmenni  a

kaszálókra, mert a szomszéd tulajdonosok ott vezetik le a szennyvizet.
Mit lehet tenni a vadakkal? Nagy károkat okoznak a vetésben.

Egyed József polgármester: sajnos nem sokat.
Elekes  Köllő  Tibor:  az  Igényeltek  út  Csík  utca  felőli  részét  ki  kellene

tölteni.  Örvendetes  hogy  kezd  alakulni  a  marosfalvi  iskola.  Mi  lesz  a  civil
szervezetek számára kiírandó pályázatokkal? 

Egyed József polgármester: szeptemberben visszatérünk rá.
Molnár János:  tetszik a faluszépítés (a 12-es országút javítása). Van-e

valami  hír  a  szennycsatorna,  kerékpárút  pályázatokról?  Hogy  halad  az
építkezés  a  tekerőpataki  turisztikai  információs  irodánál?  A  rendőrfőnök
behívása testületi ülésre február óta nem történt meg.

Egyed József polgármester: A pályázatokról nincs hír. 
Az építkezés jó ütemben halad, úgy néz ki, hogy határidő be lesz tartva, az
előleg bejött és megkezdődhet az elvégzett munkálatoknak is a kifizetése. 
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A rendőrfőnök behívását el kell halasztani, amíg az új struktúra kialakul.
Deák Endre: a Gyergyószentmiklósról kitiltott illegális gombaszedők 

jelentek-e meg Újfaluban?
Egyed József polgármester: nem jelezték a tulajdonosok.
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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