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Ikt. szám: 3228/2011

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2011. november 29-én, 18 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  2011/445-ös  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 Köllő Tibor
5. Gál Ştefan
6. Király László
7. Kolumbán Imre
8. Mihálydeák Ervin
9. Molnár Ioan

Igazoltan  hiányoznak  Gál  Katalin,  Horváth  Dumitrina  tanácsos
asszonyok  és  Elekes  Róbert,  Nagy  árpád,  Salamon  Árpád  valamint
Sólyom László 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 pontot,
kiegészítve  az  aktuális  problémákkal  és  kéri,  aki  elfogadja,  ilyen
sorrendben, kézfelemeléssel szavazzon.

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

1. Határozattervezet  a  2011.-es  Helyi  Költségvetés  kiegészítésére  a
IV.-ik negyedévre

2. Aktuális problémák

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Határozattervezet  a  2011.-es  Helyi  Költségvetés
kiegészítésére a IV.-ik negyedévre

Egyed  József polgármester  ismerteti  a  határozattervezetet.  A
költségvetés módosításának alapját a Hargita Megyei Közpénzügy által, a
tanintézmények fizetési költségének fedezésére folyósított összeg valamint
az  „Elekes  Vencel”  Általános  iskola  kérése  amelyben  a  napközi  saját
jövedelmének emelését kéri képezik. 
Ezáltal  biztosítva  lesz  a  tanügyi  alkalmazottak  bére  és  a  napközi  saját
bevétele is megfelelő nagyságrendben lesz jóváhagyva.

Elekes  Köllő  Tibor: a  tanügyi  alkalmazottak  ingázási  költségét
kellene rendezni, befoglalni a költségvetésbe és megfelelő időközökben a
kifizetést jóváhagyni és eszközölni.

Egyed József polgármester: az Iskola Vezetőtanácsa terjessze elő
az aktuális kéréseket és akkor rendben megtörténik. Idén az első ezirányú
kérés  tegnap,  november  28-án  került  beiktatásra  a  Polgármesteri
Hivatalnál.

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

Aktuális problémák 
Deák Endre:  hogy  áll  a  civil  szervezetek  részére  kiírt  pályázat  ?

Legutolsó ülésen arról volt szó hogy be lesznek hozva tanácsülésre.
Egyed József polgármester: minden pályázót 1.000 lejben részesít

a  Tanács,  a  Kulturális  szakbizottság  döntése értelmében,  ahogy  a múlt
tanácsülésen eldöntöttük.
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Egyed Márta:  sajnos a bizottsági  tagok  nagyon  kevesen jelentek
meg  a  többszöri  meghívásra  is,  de  a  döntés  megszületett,  a  leadott
pályázatok  elfogadhatóak  és  ezért  mindenki  kedvező  elbírálásban
részesült.

Gál István: igaz-e hogy a nagy szárazságra való tekintettel a télen a
GO RT megszűnteti a község vízellátását?

Egyed József polgármester:  nincs ilyen jellegű információnk, nem
kaptunk semmilyen hivatalos értesítést. Sőt, nemrég a GO RT igazgatója
biztosított hogy nem fog akadozni a vízellátás.

Molnár  János:  a  tekerőpataki  központi  kutat  fel  kellene  újítani,
sokan megállnak ott vizet meríteni. Még mindig aktuális kérés a víznek a
temetőbe való bevezetése.

Egyed  József polgármester:  a  közkutak  állapotának  felmérésére
van megfogadva cég, amint elkészül bemutatásra kerül.

Elekes Köllő Tibor:  a marosfalvi iskola előtt hiányzik a megyei út
mellett az iskolát jelző tábla, jelezni kellene a Megyei Tanács fele a hiányt,
tekintettel a nemrég történt sajnálatos balesetre.
Jó  dolog  hogy  lezárult  az  Igényeltek  utca  javítása  és  ugyancsak
örvendetes a tény, hogy megvannak a jóváhagyások a civil  szervezetek
pályázataira.

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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