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Ikt. szám: 2924/2011

JEGYZŐKÖNYV

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

Kolumbán  Imre  üléselnök:  Megállapítja,  hogy  a  Helyi  Tanács
összehívása  a  helyi  közigazgatásról  szóló  2001/215-ös  számú  újraközölt
törvény 39. cikkelyének előírásai szerint, a 2011/430-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. Kolumbán Imre

8. Mihálydeák Ervin
9. Molnár Ioan
10. Nagy Árpád
11. Sólyom László

Igazoltan  hiányoznak  Gál  Katalin,  Horváth  Dumitrina  tanácsos
asszonyok és Király László valamint Salamon Árpád tanácsos urak. 

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

Az üléselnök, Kolumbán Imre 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,
és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon.

A  napirendi  pontokat  a  Képviselő-testület  11  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el: 

1. Határozattervezet a 2011.-es Helyi Költségvetés módosítására vonatkozóan
2. Határozattervezet  egy  beltelek  megvásárlási  árának  jóváhagyására

vonatkozóan
3. Aktuális problémák

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Határozattervezet  a  2011.-es  Helyi  Költségvetés  módosítására
vonatkozóan

Egyed  József polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet.  A
költségvetés módosítását a következő be nem tervezett kiadások indokolják:
csatornázás  technikai  tervének  elkészítése,  az  utcai  világításnál  is  pótlás
szükséges,  a  szociális  segélyben  részesülő  személyek  tűzifa  pótlékának  a
kifizetése,  az  iskolánál  a  szükséges  béralap  kiegészítése,  a  Vasláb-Újfalu
Fejlesztési Egyesület költségeinek kifizetése.

Elekes Köllő Tibor: a tanárok ingázási  költségének elszámolására a
megoldást  kellene  megkeresni.  Ugyanakkor  a  sok  módosítás  miatt
követhetetlen  a  költségvetés,  más  módszert  kellene  alkalmazni  az
átláthatóság miatt.

Egyed  József polgármester:  rendben  van,  a  következő  módosítás
másképpen lesz bemutatva.

Elekes  Róbert:  a  következő  költségvetés  módosításra  részletesebb
beszámoló kellene.

Deák Endre: az anyag sem érkezett meg idejében. 
Elekes Köllő Tibor: a gazdasági szakbizottság egyöntetű többséggel

elfogadta a határozattervezetet.
Kolumbán  Imre:  valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a

határozattervezettel  kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,
hogy szavazzon a határozattervezetről. A Helyi Tanács 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet  egy beltelek megvásárlási árának jóváhagyására
vonatkozóan

Egyed  József polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet.  A
kiegyezett ár 3225 euró.

Elekes Köllő Tibor: a gazdasági szakbizottság egyöntetű többséggel
elfogadta a határozattervezetet.
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Kolumbán  Imre: valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a
határozattervezettel  kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,
hogy szavazzon a határozattervezetről. A Helyi Tanács 11 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Aktuális problémák

Egyed József polgármester: a lakossági fórumon megvitattuk a kilyénfalvi
üzlet helyzetét, rontja a falu aspektusát. Közvagyonban levő épületről van szó,
valamiképpen fel kell újítani és újra bérbe adni. Felmérés alapján körülbelül
52. 000 lejbe kerül a felújítás, ennek az összegnek az előteremtése lenne a
kérdés. A versenytárgyalást például, lehetne olyan módon kiírni, hogy a bérlő
előre kifizesse a 10 éves bér több mint felét, a többit pedig havonta.

Elekes Róbert: ha továbbra is kereskedelmi célra szeretnénk használni az
épületet,  akkor  az  adott  vállalkozó/kereskedő  ruházzon  be  és  ne  az
önkormányzat.

Egyed Márta: a kultúrigazgatói állás be lesz-e töltve?
Egyed  József  polgármester:  a  törvény  szerinti  jóváhagyást  még  nem

kaptuk  meg  a  minisztériumból,  de  amint  megkapjuk,  megszervezzük  a
versenyvizsgát.

Nagy Árpád:  a közterületeken parkoló kamionok zavarják a lakosságot,
nem is újfalviak, valamit tenni kellene.

Egyed József polgármester: sajnos vannak ilyen helyzetek.
Elekes József:  hogy haladnak a munkálatok a tekerőpataki építkezésen

és a tűzoltó állomásnál? 
Egyed József  polgármester:  Tekerőpatakon jól haladunk, úgy néz ki be

lesz  tartva  az  építkezésnél  az  október  30-i  határidő.  A  tűzoltó  állomásnál
viszont nem haladunk.

Deák Endre: a 12-es országút és a 138-as megyei útkereszteződésre fel
kellene  hívni  az  illetékes  hatóságok  figyelmét.  Az  aszfaltozási  munkálatok
nyomán  nagyon  nagy  szintkülönbség  jött  létre  az  utak  között,  ami  télen
problémát fog okozni.

Össze van-e kötve Csomafalvával a szennyvíz?
A községi utak javítására felhasznált kőről a kimutatás email-be jó lesz.
Egyed  József  polgármester:  a  múlt  héten  egyeztettünk  a  csomafalvi

polgármesterrel és az volt a kérésük, hogy a villanyt fizesse Újfalu. A hivatal
topósai  elkészítették  a  szintezést,  gravitációval  nem  lehet  megoldani,
szükséges az átemelő pompa. Körülbelül 15-15. 000 lejbe kerül. 
Idén meglesz a kimutatás az utak javításáról.

Gál István: a lehetőségek függvényében támogatni kellene a tekerőpataki
síugró fiatalokat. Nagyon sok a költség, minden támogatás elkel.

Egyed  József  polgármester:  a  tanács  beleegyezésével  lehet  bizonyos,
nem nagy összegű támogatást adni. 
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Molnár János:  a tekerőpataki orvosi rendelő felújítására jó lenne alapot
teremteni.  Lesznek-e  alkalmazva  a  készülő  turisztikai  irodához  a
szakemberek? A csatornázási munkálat a költségvetésből lesz-e folytatva?

Egyed József  polgármester: a pályázatban szereplő munkálat elvégzése
után  lehet  majd  folytatni,  de  addig  is  megpróbálunk  más  pénzforrásokat
felkutatni.

Molnár  János:  a  lényeg  az,  hogy  Tekerőpatakon  is  folytatódjon  a
munkálat. Az ugrósánccal kapcsolatban: sajnos nem Tekerőpatakra készült el
a  nagy  beruházás,  pedig  a  legjobb  síugrók  Tekerőpatakiak  és  nem
Rozsnyóiak.

Elekes  Köllő  Tibor:  az  elmúlt  tanácsülésen  kért,  a  nyertes  csatorna
pályázat  térképe  még  nem  érkezett  meg.  Az  ugyancsak  több  alkalommal
említett Igényeltek utca Csíkutca felőli bejáratának kitöltése még nem történt
meg. 

Egyed József polgármester: pótoljuk a hiányt.

Kolumbán Imre: Mivel egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el,
a testületi ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök Jegyző
         Kolumbán Imre   Kovács Ileana Éva
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