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JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. november 14-én, 18 órai kezdettel tartott
rendkívüli Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Kolumbán  Imre  üléselnök  igazoltan  távol  maradt,  ezért  az  ülés
vezetésével  a  Képviselő  Testület  egyöntetűen  Mihálydeák  Ervin
alpolgármestert bízza meg. Megállapítja, hogy a Helyi Tanács összehívása
a helyi  közigazgatásról  szóló  2001/215-ös számú újraközölt  törvény 39.
cikkelyének  előírásai  szerint,  a  2011/442-es  számú  Polgármesteri
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:

1. Deák Endre
2. Elekes József
3. Elekes Köllő Tibor
4. Gál Ştefan
5. Király László

6. Mihálydeák Ervin
7. Molnár Ioan
8 Nagy Árpád
9. Sólyom László

Igazoltan hiányoznak Gál Katalin, Horváth Dumitrina,  Egyed Márta
tanácsos asszonyok valamint Elekes Róbert, Kolumbán Imre és Salamon
Árpád tanácsos urak.

Az ülésen még jelen van: Kovács Ileana Éva, a község jegyzője.

Az  üléselnök,  Mihálydeák  Ervin  alpolgármester  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 pontot
és kéri, aki elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

A  napirendi  pontot  a  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el: 

Gyergyóújfalu községnek a Helyi Tanács által Hargita Megyével, a
Megyei  Tanács  által  való  közreműködésének  jóváhagyása  bizonyos
megyei  érdekeltségű  út  téli  karbantartásának  elvégzésére  2011
november 15 és 2012 március 31 közötti időszkban. 

Napirendi pont tárgyalása 

Mihálydeák  Ervin alpolgármester  és  Kovács  Éva  községi  jegyző
ismerteti  Hargita  Megye  Tanácsának  ez  irányú  határozatát  és  a
jóváhagyott  keretszerződést,  amely  aktákat  a  tanácsosok  is
áttanulmányozhattak.

A 126-os megyei  út  4,8  km hosszúságú szakasza (Vasláb és Újfalu
között)  képezné  az  együttműködés  tárgyát.  Azonban  a  keretszerződés
előírása szerint a munkálatokat saját gépi eszközökkel kell elvégezni, tilos
alvállalkozó  részére  való  kiszerződés.  Tekintettel  a  tényre,  hogy
Gyergyóújfalu  község  nem  teljesíti  e  feltételt,  Mihálydeák  Ervin
alpolgármester szavazat alá bocsájtja az együttműködés visszautasítását.
A  Képviselő  Testület  egyhangúan,  9  igen  szavazattal  megszavazza  az
együttműködés visszautasítását.

Gál  István:  a  rendkívüli  szárazságra  való  tekintettel  jó  lenne
feleleveníteni  a  község  lakóinak  vízeresztő  kalákáját,  amelyet  régebb
minden  ősszel  elvégeztek  a  Visszafolyó  tekerőpataki  részén.   A
Polgármesteri  Hivatal  meg  kellene  szervezze,  talán  még  nem  keső  és
nincs teljesen elfagyva.

Mihálydeák Ervin alpolgármester: meghirdetjük és résztveszünk. Mivel
egyéb hozzászólás, interpelláció nem hangzott el, a testületi ülést ezennel
berekesztem.

Ülésvezető elnök Jegyző
          Mihálydeák Ervin Kovács Ileana Éva
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