
ROMÁNIA
HARGITA MEGYE

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA

Ikt. szám: 3031/2011

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. november 3-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  2011/431-es  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. Király László
8. Kolumbán Imre

9. Mihálydeák Ervin
10. Molnár Ioan
11. Nagy Árpád
12. Salamon Árpád
13. Sólyom László

Igazoltan  hiányoznak  Gál  Katalin,  Horváth  Dumitrina  tanácsos
asszonyok. 

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

Az  írásos  meghívó  alapján  ismerteti  a  tárgyalandó  napirendi
pontokat,  kiegészítve  az  58/2011  –es  Határozattervezettel  és  kéri,  aki
elfogadja, ilyen sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon.

A  napirendi  pontokat  a  Képviselő-testület  13  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el: 

1. 56/2011-es  Határozattervezet  az  „Erdőkitermelő  utak  részleges
modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”
megnevezésű  pályázat  beruházási  értékének  jóváhagyására
vonatkozóan

2. 57/2011-es  Határozattervezet  az  „Erdőkitermelő  utak  részleges
modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”
megnevezésű  pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási  levél
kérelmezésének jóváhagyására 

3. 58/2011-es  Határozattervezet  a  „Vasláb-Gyergyóújfalu  Fejlesztési
Egyesület” támogatására vonatkozóan

4. Az előző tanácsülések jegyzőkönyveinek elfogadása
5. Aktuális problémák

A  jegyzőkönyveket  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. 56/2011-es  Határozattervezet  az  „Erdőkitermelő  utak
részleges  modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”
megnevezésű  pályázat  beruházási  értékének  jóváhagyására
vonatkozóan

Egyed  József polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet.
Beszámol a beruházás jelenlegi helyzetéről. A kivitelést végző céggel való
megegyezés  alapján  a  tulajdonképpeni  építési  munkálatok  tavasszal
kezdődnek, mert nagyon elhúzódott a közbeszerzési eljárás. 

Sólyom László: 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  13  igen
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szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozattervezetet. 

2.  57/2011-es  Határozattervezet  az  „Erdőkitermelő  utak
részleges  modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”
megnevezésű  pályázat  keretében  az  előleg  szavatolási  levél
kérelmezésének jóváhagyására 

Kolumbán Imre ülésvezető ismerteti a határozattervezetet és átadja
a szót Egyed József polgármesternek. 

Egyed József: reményeink szerint nem lesz probléma a kivitelezés
alatt a pályázat elszámolásával. Tudott dolog, hogy a költségvetésből nem
áll  módunkban  az  elvégzett  munkálatokat  finanszírozni,  szükséges  az
előleg  igénylése  a  Vidékfejlesztési  Minisztériumból.  Ennek  feltétele  az
előleg  összegének  110  százalékos  szavatolása,  aminek  igényléséhez
szükséges e tanácshatározatnak az elfogadása.

Kolumbán  Imre:  valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a
határozattervezettel  kapcsolatban?  Nincs.  Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,
hogy  szavazzon  a  határozattervezetről.  A  Helyi  Tanács  13  igen
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozattervezetet. 

3.  58/2011-es  Határozattervezet  a  „Vasláb-Gyergyóújfalu
Fejlesztési Egyesület” támogatására vonatkozóan.

Egyed  József polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet.  Az
egyesület  működési  költségeinek  biztosítására,  ugyanakkor  egy  Skoda
Oktavia  személygépkocsi  vásárlására  javasolja  fordítani.  A  Község
tulajdonában  levő  Dacia  Solenza  személyautó  már  megöregedett,
állandóan javításra szorul, a pályázatok megvalósítása pedig nagyon sok
utánajárást igényel. Gyulafehérvár, Bukarest, Csíkszereda eléggé messze
vannak  és  szükséges  hogy  biztonságos  autóval  közlekedjünk.  A  Dacia
Logan  is  hasonló  árban  van,  ezért  javaslom a  Skoda  személygépkocsi
megvásárlását.
Ami a működési költségeket illetei, azok a személyzeti kiadásokból és az
autók  üzemeltetéséből  adódnak.  Azt  is  mondhatjuk  hogy  létkérdés  az
Egyesület alkalamazottainak fenntartása, hogy ne kerüljünk idén is olyan
helyzetbe mint tavaly.  A pályázatok is nagyon nagy mennyiségű munkát
követelnek, és mint ismeretes ismét 3 személy hiányzik az amúgy is kevés
létszámú személyzetből.

Sólyom László: 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  13  igen
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szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadta  a
határozattervezetet. 

4. Az előző tanácsülések jegyzőkönyveinek elfogadása
Kolumbán Imre  ülésvezető: szeptember 29-i tanácsülés jegyzőkönyve:

ha  valakinek  észrevétele,  hozzászólása  van  a  jegyzőkönyvvel
kapcsolatban, kérem ismertesse.

Deák  Endre: nemcsak  a  községi  utak,  hanem  a  nagyobb
befektetéseknél  felhasznált  követ  is  kérte  a  kimutatásban,  ugyanakkor
hiányzik a válasz, éspedig az, hogy e-mailben megkapja. 

Molnár János: hogy állunk az alkalmazással a turisztikai irodához ?
Kovács Éva:  az érvényben levő jogszabály alapján augusztus óta

várjuk  a  Belügyminisztériumtól  a  jóváhagyást  a  versenyvizsga
megszervezésére. Sajnos júniustól a megyébe egy se érkezett. 

Egyed József:  a mai ellenőrzés (a pályázat elszámolása) során is
felmerült  a probléma,  Fehérvár  kitart  az alkalmazás mellett,   valamilyen
megoldás csak születik és akkor meghirdetjük az versenyvizsgát.

Kolumbán  Imre  ülésvezető:  az  október  18-i  tanácsülés
jegyzőkönyve:  ha  valakinek  észrevétele,  hozzászólása  van  a
jegyzőkönyvvel kapcsolatban, kérem ismertesse.

Sólyom  László: több  hozzászólása  nem  jelent  meg,  pl.  a
költségvetés  módosításához  is  több  hozzászólás,  valamint  a  kilyénfalvi
üzlet adminisztrálásának témakörében is.

3. Aktuális problémák

Egyed Márta:  a civil  szervezeteknek a pályázatokat mikor lehetne
kiírni?

Egyed József  polgármester:  a kulturális  komissziót  felkérem üljön
össze, a feltételeket ismertesse a tanáccsal.

Elekes Köllő Tibor: fel kell gyorsítani az eseményeket, megbízni a
Kulturális  szakbizottságot,  hogy  állítsa  össze  a  szükséges  feltételeket,
hirdesse meg, vitelezze ki.

Egyed József polgármester: egyetértek.
Nagy Árpád: nagyon nagy problémát jelent a tarlóégetés, nemrég a

temetőkerítés is égett.
Egyed  József  polgármester:  a  lakosságnak  kellene  jelenteni  ha

valakit gyújtogatáson érnek. Tavaly egy ilyen eset volt, 1.500 lej fizetett a
tettéért.  Nagyon  nagy  költséget  jelent  a  községnek,  de  sajnos  nincs
megoldás  rá.  Ha  az  APIA  ha  betartaná  a  törvényt  és  nem  fizetne  a
leégetett területekre támogatást, megszűnne ez a probléma.

Gál István:  Tekerőpatakon is hasonlóan nagy gondot jelentenek a
tarlótüzek, rendkívülien veszélyessé válhat ha eléri az erdőt.
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Egyed József  polgármester:  Nagyon  nagy  szükség van a három
tűzoltó  egyesület  összedolgozására,  közösen  gyorsan  és  hatékonyan
tudnak fellépni.

Kolumbán  Imre:  a  téli  időszámításra  való  áttéréssel  javasolja  a
tanácsülések kezdési időpontját előhozni 18 órára. Mindenki egyhangúan
beleegyezik.

Molnár János: 
- a Pérási hídnak még nem fogtak neki
-  a  községet  alkotó  falvak  nem  arányosan  kaptak  támogatást  a
költégvetésből. Kilyénfalva, Tekerőpatak se kapta meg a megillető részt. A
tekerőpataki  templomnál  mostanáig  az  árvíz  után  kapott  pénzből
dolgoztak, most készül egy új felújítási projekt
- a Sportegyesület sorsa még mindig nincs megoldva.

Egyed  József  polgármester:  a  Pérási  híd  javítása  az  idén
megoldódik, most sikerült megfelelő méretű betonelemet találni. 
Nem reális hogy nem arányosan van leosztva a faluk között a költségvetés.
Tekerőpatakon  a  most  készülő  beruházásban  korszerű,  nagyon  jól
felszerelt irodákat kapnak. Az átadásra az egész testületet meghívjuk. Az
idén  az  újfalvi  egyház  nem  kapott  támogatást,  ellenben  kapott  a
tekerőpataki. 
Az útjavításoknál  is mindig igyekszem reálisan betartani  az arányokat, a
lehetőségek és a követelmények függvényében dönteni. A pályázatokban
is a mezei útjavításnál azt lehet mondani, hogy Tekerőpatak és Kilyénfalva
fele-fele  arányban  osztozik  rajta,  az  erdőkitermelő  útjavításokban
mindenkinek megvan a része.

Elekes Köllő Tibor: - a civil szervezeteknek minél előbb szükséges
a pályázatokat kiírni
- a marosfalvi iskolánál megjavították a tetőt, cserélni kezdték az ablakokat.
Az Igényeltek utca töltése még nem történt  meg. A Varga utcába a víz
nincs bevezetve.

Egyed József polgármester: Nem igényelte senki a víz bevezetését,
ha lesz rá igény természtesen lehet beszélni róla.
Az  Igényeltek  utca  töltése  elhalasztódott  mert  nem  tudott  kiszolgálni  a
bánya, de megoldódik. 

Elekes Róbert: szintén a tarlótüzek lennének a problámák.
Salamon Árpád: az iskolánál még mindig patthelyzet van.
Egyed  József  polgármester:  Albert  Homonnai  Márton

építészmérnök  és  egy  vásárhelyi,  szintén  építészmérnök  Zolcsák  Péter
véleménye szerint se fér be az iskolába az óvoda is és az iskola is, nem
fognak működési engedélyt kapni. A közösségi házba való beköltözés még
mindig jó megoldásnak tűnik. 3 elképzeléssel fog Albert mérnök úr jönni,
előadja fórumon a közösségnek és a falu döntése alapján fogunk előre
lépni.
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Ismét jelentkezett a Libánban községi területet bérlő személy és kifejezte a
területnek a megvásárlási szándékát. 500 euró/ár árat javasoltam, amelyet
soknak tartott,  olcsón szeretnének hozzájutni.  Nagy Árpád:  600 euró/ár
árat kell javasolni.
A bérleti  szerződést  mindenképpen újra  kell  tárgyalni,  kevés az összeg
amelyet bérként fizet. 

Koszorús  József  eladná  a  Polgármesteri  Hivatallal  szemközt  levő
telket,  jó  lenne  ha  azt  a  területet  a  Község  megvásárolná.  Az  újfalvi
Közbirtokosság is érdeklődik, de határozatlanok.

Elekes Róbert: cserébe vásárolja meg a község részére a Koszorúsék
eladó telkét.

Egyed József  polgármester: sok roma személytől elvágtuk a szociális
segélyt, nem tartották be a törvényes előírásokat.

Jövőre  szeretnénk  helyi  rendőrséget  létrehozni,  úgy  látom  nagy
szükség lesz rá. A jelenlegi rendőrségnek utasításokat nem tudunk adni,
az  átszervezéssel  nem  lett  jobb  a  helyzet.  A  helyi  rendőrség  saját
embereket  jelentene  akik  saját  rendszabályzat  szerint  fognak  eljárni,
természetesen a törvényes keretek betartása mellett.
A tekerőpataki iskola tornatermének kialakításában idén a tornaterem és
két öltöző elkészítésére kerül sor, egyéb munkálatokra nincs költségvetési
forrás előirányozva.  

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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