
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. szám: 2194/2011

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. szeptember 29-én, 19 órai kezdettel tartott
rendes 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  2011/364-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. Kolumbán Imre

7. Mihálydeák Ervin
8. Molnár Ioan
9. Nagy Árpád
10. Salamon Árpád

Igazoltan  hiányoznak  Gál  Katalin,  Horváth  Dumitrina  tanácsos
asszonyok és Deák Endre,  Király László valamint  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 rendes ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat,
kiegészítve az 52/2011-es és 53/2011 Határozat tervezetekkel,  amelyeket
Egyed József polgármester javasolt 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 egy beltelek megvásárlásának jóváhagyására vonatkozóan
2. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező  erdőből  a

2011.-es  esztendőben  történő  famennyiség  kivágásának  és  felhasználása
jóváhagyására 

3. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
4. Határozattervezet  az  építésvezető  kinevezésére  az  „Épületfelújítás  helyi

turisztikai  promóciós és információs iroda létrehozása és promóciós anyag
kiadása  a  Gyergyóújfalu  községbeli  turisztikai  tevékenységek
népszerűsítésére” megnevezésű pályázat keretében

5. Határozattervezet a 42/2011.-es Határozat kiegészítésére
6. Határozattervezet a 2011.-es Helyi Költségvetés módosítására vonatkozóan
7. Az  előző,  2011.  augusztus  11.-i  rendkívüli  tanácsülés  jegyzőkönyvének

jóváhagyása
8. 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.

A napirendi  pontok  tárgyalása  előtt  Egyed József  polgármester  ismerteti  a
Környezetvédelmi  alaphoz  benyújtott  „Szennycsatornahálózat  kibővítése  és
felújítása Gyergyóújfalu község, Hargita megyében” pályázat kedvező elbírálását.
Továbbá  köszönetet  mond  a  tanácsosoknak  a  közreműködésért,
mindenkinek, bármit tett a cél elérése érdekében.

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Határozattervezet  egy  beltelek  megvásárlásának  jóváhagyására
vonatkozóan

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 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalu  Község  közvagyonát  képező
erdőből a 2011.-es esztendőben történő famennyiség kivágásának és
felhasználása jóváhagyására 

Egyed József polgármester ismerteti a határozattervezetet. Javasolja,
hogy az árverés után befolyt összeget a tervezetben szereplő célok mellett,
ha  belefér,  az  alszegi  csatorna  javítására  valamint  a  családorvosi  lakás
bizonyos  belső  javításainak  elvégzésére  lehetne  fordítani.  Az  alszegi
javításnak még ebben az évben való elvégzése lényeges lenne, azért hogy a
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jövő évben aszfaltozni lehessen. Azután következne a csatornázási munkálat
az Újúton és a Faluközén, majd azoknak az aszfaltozása.

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 10 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Határozattervezet  az  üléselnök  megválasztására  a  következő  3
hónapra

Egyed József polgármester ismerteti a határozattervezetet.
Salamon Árpád tanácsos úr Kolumbán Imre tanácsos urat javasolja az

elkövetkező 3 hónap üléselnöki tisztségébe.
Elekes  Köllő  Tibor: a  szociális  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  10  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Határozattervezet  az építésvezető kinevezésére az  „Épületfelújítás
helyi  turisztikai  promóciós  és  információs  iroda  létrehozása  és
promóciós  anyag  kiadása  a  Gyergyóújfalu  községbeli  turisztikai
tevékenységek népszerűsítésére” megnevezésű pályázat keretében

Kovács Éva községi jegyző ismerteti a határozattervezetet, miszerint a
pályázat  elszámolási  szabályzatának  tesz  eleget  az  önkormányzat  az
építésfelügyelő  kinevezésének  jóváhagyásával.  A  közbeszerzési  törvényes
kereteknek  valamint  a  Kifizetési  Ügynökség  közbeszerzési  eljárásának
betartásával megkötött szerződésnek az Önkormányzat általi jóváhagyására
van szükség.

Molnár  János:  hogy  állnak  a  munkálatok  és  az  elszámolások  az
építkezésnél? 

Kovács Éva: a napokban történt egyeztetés a kivitelező cég, a tervező
és építésvezető jelenlétében. A kivitelezés munkálatok határideje október 30,
utána  következik  a  berendezés.  A  finanszírozási  szerződés  határideje
december 29, ami azt jelenti, hogy addig az elszámolásnak is teljesen meg
kell történni. Az előleg egy része már felhasználódott, a napokban kifizetésre
kerül egy újabb tétel. A kivitelező azt ígérte, hogy tartani tudja az október 30-i
határidőt.

Molnár  János:  hogy  állunk  a  turisztikai  irodához  a  személyzet
alkalmazásával? 

Kovács  Éva:  egyik  személy  versenyvizsgájának  megszervezésére
megkértük a Belügyminisztérium jóváhagyást. A napokban elküldjük a másik
kérést is. Amint megvan a jóváhagyás, meghirdetjük a versenyvizsgákat.

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. 

5. Határozattervezet a 42/2011.-es Határozat kiegészítésére
Egyed József polgármester ismerteti a határozattervezetet, miszerint

a Kataszteri Hivatal által kért kiegészítés szerepel a tervezetben.
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  10  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

6.  Határozattervezet  a  2011.-es  Helyi  Költségvetés  módosítására
vonatkozóan
Egyed József  polgármester ismerteti a határozattervezetet. Az Elekes

Vencel Általános Iskola saját jövedelme az előirányzott bevételekhez képest
183. 000 lejjel növekedett, ezt az összeget kell az Iskola Vezetőtanácsának
javaslata alapján befogni a Költségvetésbe. A Vezetőtanács kétszer ült össze,
amire sikerült eldönteni az összeg felhasználási módját, amelynek nagy részét
mindenképpen fejlesztésre kellene felhasználni. Még mindig van körülbelül 30
százaléknyi dologi kiadás a javaslatban, ami fölösleges.

Elekes Köllő Tibor:  A Vezetőtanács hatásköre eldönteni az összegek
felhasználási módját. Örvendetes, hogy a fejlesztés nagy része a marosfalvi
iskolára  fordítódik,  ugyanakkor  több  célkitűzésem,  mint  a  csatornázás,
kultúrotthon felújítása körvonalazódni kezd.

Egyed  József  polgármester:  a  vezetőtanácsi  ülésen  előkerült  a
kilyénfalvi iskola erdeje is. Vasárnap 12 órától fórumot tartunk Kilyénfalván a
tervező részvételével,  amelyen a lakosság véleményét várjuk, mi legyen az
iskolával és óvodával. 

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  9  igen  szavazattal,  1
ellenszavazattal  (Elekes  József  tanácsos  úr  részéről),  tartózkodás  nélkül
elfogadta a határozattervezetet. 

7. Az  előző,  2011.  augusztus  11.-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 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
jegyzőkönyvet. 

8. Aktuális problémák
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Mihálydeák Ervin alpolgármester:  tudatosítani kell a lakossággal, hogy
október 1.-től bejönnek az állatok, a károk elkerülése érdekében a mezőn levő
mereklyéket be kellene hordani.

A  jövő  évi  legeltetésre  vonatkozóan  pedig  javasolni  fogom,  hogy  a
pásztorok bizonyos összegű garanciát tegyenek le szezon kezdetén.

Elekes Köllő Tibor: jó lenne a kábeltévén is meghirdetni.
Nagy Árpád: mikor kezdődnek a pályázati erdei útjavítási munkálatok?
Egyed  József  polgármester: több  mint  2  hónapja  várunk  a  munkálat

közbeszerzési  eljárásának  Fehérvár  általi  jóváhagyására:  Reméljük,  hogy
hamarosan kiadhatjuk a munkakezdési parancsot. Ugyanakkor az idén még
nagyon  kevés  javítás  lesz  a  tagfelelősök  kérésére  a  Mélypataki  és  a
Szobászai úton.

Salamon Árpád: lesz-e még útjavítás az idén? A Temető utcában sürgős
lenne javítani.

Egyed József polgármester: még mielőtt lefagyna, a gödrökbe kézi erővel,
lapáttal  fognak töltést  rakni,  az utóbbi  munkálatok tapasztalata azt mutatja,
hogy kisebb költséggel, jóval hatékonyabb ez a módszer.

Elekes Köllő Tibor: mit lehet tenni a farkasokkal?
Az Igényeltek utca gödrös részét ki kellene tölteni (a múlt tanácsülésen szó

volt róla). A civil szervezeteknek a pályázatokat is ki kellene írni.
Egyed József polgármester: azonnal szólni kell a vadászoknak, amikor a

farkasokat látják, engedélyek vannak kiváltva az ijesztésükre.
Molnár János: a szennycsatorna munkálatainak folytatása Tekerőpatakon

majd  az  adott  időben,  az  ugrósáncnál  is  tenni  kellene  valamit.  Moldován
József államtitkár úr is segítséget ígért abban az esetben, ha a tulajdonjogot
az  egyesület  átruházza  a  községre.  Helyes  a  garancia  pénz  kérése  a
pásztoroktól. A templom javítása óriási feladat volt az egyház és a közösség
részére.  Egészségügy:  a  rendelő  javítása  is  szükséges  lenne.  A
cigányprobléma továbbra is fennáll.  A szociális segélyeseket többet kellene
dolgoztatni. Mi lesz a Pérási híd javításával?

Egyed  József  polgármester:  3  cégtől  is  kértem  árajánlatot.   Ami  az
ugrósáncot illeti, az Egyesület rendezze a saját dolgait, és utána lehet lépni.

Gál  István:  Tekerőpatakon  a  víztartály  körül  kaszálni  kellene,  nagyon
rendetlen a környék.

Gál  István: Mivel  egyéb  hozzászólás,  interpelláció  nem hangzott  el,  a
testületi ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök Jegyző
      Gál István       Kovács Ileana Éva
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