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Ikt. Szám: 1939/2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2012. október 25-én 19. órai kezdettel tartott,  munkaterv 
szerinti  Helyi Tanácsülés alkalmával került felvételre.

Bálint Attila üléselnök: Megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi 
közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai 
szerint,  a  2012/320-es  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében került  összehívásra, 
határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Egyed Márta
3. Elekes József
4. Elekes-Józsa Martin
5. Elekes-Köllő Tibor
6. Elekes- Köllő Márta
7. Gál Katalin
8. György Zsolt
9. Gyulai Artur
10. Horvát Dumitrina
11. Kovács Levente
12. Mihálydeák Ervin
13. Molnár Vicentiu

A  tanácsos  urak  nem  jelentek  meg  teljes  létszámban  a  helyi  tanácsülésen. 
Igazoltan hiányoztak: Marthy Barna és Tótpál László tanácsos urak.

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Elekes-Köllő Angéla és Albert 
Katalin,  a  Polgármesteri  Hivatal  részéről  valamint  Ţepes  Nica  Ioan  Gyergyóújfalu 
rendőrparancsnoka.

Az üléselnök, Bálint Attila tanácsos úr miután megállapította, hogy a tanácsülést 
a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és megnyitja 
Gyergyóújfalu Község Tanácsának munkaterv szerinti ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a 12 tárgyalandó napirendi pontot.
 Egyed József polgármester közli, hogy a Larix Stúdió 19%-os áfával számolta a 

malom felújítási tervének egy részét, amelyet a Tanács az előző ülésen jóváhagyott, de 
mivel közölte a tervező a kijavított  gazdasági számításokat,  szükséges a tárgyalandó 
napirendi pontok kiegészítése ezzel a határozattervezettel. Elekes-Köllő Tibor tanácsos 
javasolja, hogy a 12 napirendi pont egészítődjön ki az említett plusz napirendi ponttal.

Bálint Attila ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a kiegészítéssel 
együtt és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben kézfelemeléssel jelezze:
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1. Határozattervezet  Multifunkcionális  egészségügyi  központ  létrehozására, 
valamint az orvosi ügyelet kialakítására Gyegyóújfalu községben

2.  Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskolában 
dolgozó tanügyi személyzet ingázási költségeinek jóváhagyására 2012 május-augusztus 
hónapokra vonatkozóan

3.  Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola 
alegységeinek elnevezésére a 2012-2013-as tanévre

4. Határozat a 2012-es Helyi Költségvetés modósításának jóváhagyására 
5.  Határozattervezet  a  „Kicsi  és  Erdőlő  mezőgazdasági  kiszolgáló  utak 

modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás 
végleges értékének jóváhagyására

6.  Határozattervezet  a  „Kicsi  és  Erdőlő  mezőgazdasági  kiszolgáló  utak 
modernizálása  Gyergyóújfalu  község,  Hargita  megyében”  megnevezésű  beruházás 
előlege szavatolási levelének elfogadására

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község közvagyon leltárának kiegészítésére
8.  Határozattervezet  a  „Vízimalom  és  a  hozzátartozó  épületek  felújítása” 

megnevezésű pályázat végrehajtására
9.  Határozattervezet  az  Önkéntes  sürgősségi  esetek  szolgálat  és  a 

Multifunkcionális  egészségügyi  központ  speciális  eszközökkel  való  felszerelése  és  a 
pályázat végrehajtására

10.  Határozattervezet  egyes,  Gyergyóújfalu  község  közvagyonát  képező 
területeinek  elfoglalására a  „Szennyvízhálózat kibővítése és felújítása,  Gyergyóújfalu 
községben, Hargita megyében” beruházás kivitelezésére

11. Az előző, 2012 szeptember 27-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása
12. Különfélék
13.  Határozattervezet  a  „Vízimalom  és  a  hozzátartozó  épületek  felújítása” 

megnevezésű beruházás gazdasági technikai mutatóinak a módisítására

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül fogadta el.

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.

Napirendi pontok tárgyalása
1. Határozattervezet a  Multifunkcionális  egészségügyi  központ 

létrehozására, valamint az orvosi ügyelet kialakítására
Egyed József polgármester: A multifunkcionális egészségügyi központról, a tűzoltó és 
mentőállomás teljes  felszereléséről  van szó,  amelyet  a  Leader  pályázatban írtunk ki. 
100%-os a pályázat támogatása. Itt van a kezemben a deviz general is.
Elképzeléseink szerint a rendelő  délutáni ügyeletben működne, 2 orvos kell rendeljen 
felváltva és önkéntes alapon valamint bérmentve.
György Zsolt: A mentő és a nővérek?
Egyed  József polgármester:  A  Megyei  Mentőszolgálat  biztosítja  a  mentőautót, 
rohammentőt  kapunk  és  a  hozzá  kapcsolódó  dolgokat  és  a  bérezést  is.  De  ebben  a 
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projektben ez nincs benne, arról külön tárgyalunk majd. Mi az egészségügyi központot 
szeretnénk felszerelni, és ezáltal elindítani az egész folyamatot.
Elekes Köllő Márta: Kik lesznek az önkéntes orvosok?
Egyed József polgármester: Madarász és Zrínyi doktornő.
György Zsolt: És elvállalták?
Egyed József polgármester: Folyamatosan beszélünk róla, de még nem döntődött el.
Elekes-Köllő Tibor: Kötelezi őket valami, hogy elvállalják és önrészt az anyagiakban 
mi kell-e vállaljunk?
Egyed József polgármester: Nem kötelezi. Önrészt nem kell vállaljunk, 60.000 euró áll 
majd a rendelkezésünkre és beleférünk a keretbe.
Elekes-Köllő Márta: Hétvégén is lesz ügyelet?
Egyed József polgármester: Igen, azt szeretnénk. 
Elekes-Köllő  Márta:  Nagyon megerőltető  lehet,  önkéntes  alapon,  még hétvégén  is, 
hogy rendeljenek, és 2 évig kellene működjön a rendelő. Jó lett volna, ha a doktornők 
most eljöttek volna, mert akkor meglehetne velük beszélni a részleteket. Nem várhatjuk 
el  tőlük,  hogy  olyant  tegyenek  önkéntes  alapon,  amit  mi  sem  vállalnánk  el,  hogy 
hétvégén is és minden második nap rendeljen.
Egyed József polgármester: Mint projektfelelős, az én feladatom, hogy találjak 2 orvost, 
aki ez elvállalja és megoldódik.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet a Gyergyóújfalvi „Elekes Vencel” Általános Iskolában 
dolgozó  tanügyi  személyzet  ingázási  költségeinek  jóváhagyására  2012  május-
augusztus hónapokra vonatkozóan

Egyed József polgármester: A teljes iskola rendszerben dolgozók utazási költségeinek a 
jóváhagyásáról van szó. Erről azt hiszem a Vezető Tanács döntött is.
Elekes-Köllő Tibor: Igen, az utolsó Vezető Tanácsülésen volt elfogadva.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3.  Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskola 
alegységeinek elnevezésére a 2012-2013-as tanévre

Egyed József Polgármester: Megkérem szépen, hogy az Elekes Vencel Általános Iskola 
Vezető Tanácsának az elnök urát, hogy számolyon be a történésekről.
Elekes-Köllő  Tibor:  A  Vezető  Tanács  az  előreterjesztett  határozatot  fogadta  el. 
Egyetlen módosítás történt, a general helyett gimnazial került és az I-IV-osztáy primar 
lett.
A határozatból kikerült még a Harangvirág napkőzi elnevezés és itt a tanácsnak az volt 
az  elképzelése,  hogy  minden  egyes  alegység  kapjon  külön  elnevezést  de  az  idei 
tanévben ezt nem lehet megvalósítani. Csak úgy lehet, hogy a következő tanévtől legyen 
érvényes, de ahhoz hogy érvényes legyen ezt a folyamatot már az idén el kell kezdeni és 
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olyan  neveket  kell  találjunk  amelyeket  a  község  is  elfogad.  A  jegyzőnővel  erről 
tárgyaltunk és akkor úgy állapodtunk meg, hogy a Vezető Tanács az Iskolával közösen 
végezze el ezeket a felkutatásokat, hogy milyen neveket lehetne adni és a jövő évben 
induljon el a folyamat. Jelenleg ezt kell elfogadni, mert ki kell cseréljék a pecsétet.
Bálint Attila  ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Határozattervezet  a  2012-es  Helyi  Költségvetés  modósításának 
jóváhagyására

Egyed József polgármester: 7.000 lejről van szó amelyet a Megyei Tanácstól kaptunk a 
Tekerőpataki Tűzoltóállomás garázsának az ajtóépítésére, felszerelésére. Ez célzott és 
irányzott pénz és a tekerőpataki tűzoltók járták ki az utat, hogy a pénzt megkaphassák.
Elekes-Józsa Márton: Érdemes a Megyei Tanácshoz egy ilyen összegért fordulni?
György Zsolt: Nem a Tanács fordult a Megyei Tanácshoz hanem a tekerőpataki Tűzoltó 
alakulat, és a kivitelezési módja az, hogy a pénzt a Tanácson keresztül kapjuk meg.
És  igen  érdemes  a  Tűzoltó  alakulatnak  a  Megyei  Tanácshoz  fordulni  egy  ilyen 
összegért.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Határozattervezet a  „Kicsi  és  Erdőlő  mezőgazdasági  kiszolgáló  utak 
modernizálása Gyergyóújfalu község,  Hargita megyében” megnevezésű 
beruházás végleges értékének jóváhagyására

Egyed  József polgármester:  Változtak  bizonyos  értékek  a  mezei  utas  pályázatnál  a 
közbeszerzés után, ezért kell újra elfogadni.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

6. Határozattervezet a  „Kicsi  és  Erdőlő  mezőgazdasági  kiszolgáló  utak 
modernizálása Gyergyóújfalu község,  Hargita megyében” megnevezésű 
beruházás előlegének szavatolási levelének elfogadására

Egyed József polgármester: A Kicsi és az Erdőlő útnak a kivitelezéséhez, ahhoz hogy 
az elszámolásokat eltudjuk indítani, fel kell venni 33% előleget amelyet 110%-ban kell 
garantálni. A garancia értéke 10.600 lej és az 54-es fejezetből szeretnénk kifizetni.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  A Helyi  Tanács  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással – Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony részéről – elfogadta a 
határozattervezetet.
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7. Határozattervezet  a  Gyergyóújfalvi  Község  közvagyon  leltárának 
kiegészítésére

Egyed József polgármester: Ez egy sablon határozat, ami azért kell, hogy részt veszünk 
a Leader pályázatban.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

8. Határozattervezet  a  „Vízimalom és a hozzátartozó épületek felújítása” 
megnevezésű pályázat végrehajtására

Egyed  József polgármester:  Ez  is  egy  sablon  határozat,  ugyanazért  mint  az  előző 
napirendi pontnál.
Elekes-Köllő Tibor: Menyibe kerül a pályázat megírása?
Egyed  József polgármester:  Duka  Emese  készíti  ezt  a  pályázatot  és  a  tekerőpataki 
síugró sánc felújításának is, de egyelőre még az anyagiakról nem beszéltünk.
Elekes-Köllő Tibor: Mi fog történni a síugró sáncnál?
Egyed József polgármester: Egyelőre tereprendezés lesz a kicsi sánc körül. A két kicsi 
sánc két külön helyről indul, de egy helyre végződik és annyira kényelmetlen, hogy nem 
tudják használni, ezért el kellene választódjon. Azért fogtunk neki ennek a projektnek, 
mert egy osztrák úriember azt mondta, hogyha elindul a forgalom és lássa, hogy van 
mozgás akkor nagyban hozzájárul a sípálya felújításához a sífelszerelésektől elkezdve a 
műgyep lerakásáig.
Elekes-Köllő Tibor: Javaslom, hogy e napirendi pont elébe tegyük be a 13-as napirendi 
pontot, hogy egyszer a helyes összeget fogadjuk el. 
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon a  13-as  napirendi  ponttal kapcsolatosan.  A Helyi 
Tanács 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal – Molnár Vince tanácsos úr részéről - és 1 
tartózkodással – Gyulai Artúr tanácsos úr részéről -, a határozattervezet elfogadódott.

Bálint Attila ülésvezető: Visszatérünk a 8-as napirendi ponthoz.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

9. Határozattervezet az  Önkéntes  sürgősségi  esetek  szolgálat  és  a 
Multifunkcionális  egészségügyi  központ  speciális  eszközökkel  való 
felszerelése

Egyed József polgármester: A közös projektnek a B alpontjáról beszélünk ezért ennek is 
jóvá  kell  hagyni  az  összértékét.  A  dokumentumok  tartalmazzák,  hogy  miket 
vásárolnánk.
Elekes-Köllő Tibor: Az lenne a kérdésem, hogy ez a szerver mire kell,  mire fogják 
használni?
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Egyed József polgármester: Szeretnénk, ha az önkormányzatnak lenne egy szervere és 
akkor a számítógép központunk is egyben. Jelen pillanatba a Teleházhoz tartozunk és 
azt szeretnénk ha lenne az önkormányzatnak egy saját központja.
Elekes-Köllő Tibor: Milyen célt szolgálna?
Egyed  József polgármester:  A  levelezés  és  az  adattárolás  a  saját  központunkon 
keresztül  folyna  és  miért  fizessük  valakinek  az  adattárolást,  ha  ezt  mi  ingyen  és 
bérmentve is meg tudjuk oldani.
Elekes-Köllő Tibor: Szakember kellene akkor a kezeléséhez.
Elekes-Köllő Márta: Ki a szakember?
Egyed József: Lukács Róbert kezelné.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

10. Határozattervezet egyes,  Gyergyóújfalu  község  közvagyonát  képező 
területek  elfoglalására  a  „Szennyvízhálózat  kibővítése  és  felújítása, 
Gyergyóújfalu község, Hargita megyében” beruházás kivitelezésére

Egyed József polgármester: A csatornázásra tértünk át, el kell foglaljunk véglegesen 
649 négyzetmétert közterületet az átemelő szivattyúk és az aknák építésénél és 25170 
négyzetmétert ideiglenesen az építkezés idejére. 505 darab akna van, az darabonként 1 
négyzetméter,  7  darab  átemelő  pompa  és  körülbelül  3  négyzetmétert  foglal  l  egy 
szivattyúház.
Egy pompaház van Egyed Andrásék előtt, egy a marosfalvi hídnál, egy az Újúton Csíki 
Miklósék előtt, egy az alszegi Maroshídnál és egy az Elekes utcában Tekerőpatakon.
November 25-én el kellene számoljunk már 5 milliárd lejjel.
Elekes-Köllő Tibor: Mikor fognak neki a munkálatoknak?
Egyed József polgármester: November 15-én.
György Zsolt: A többi részét az önrésznek is csatornázásra fordítjuk?
Egyed Jószef polgármester: Erről a jövő évi költségvetésnél döntünk majd.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

11. Napirendi  pont:  Az  előző,  október  25-i  ülés  jegyzőkönyvének 
jóváhagyása

Molnár  Vince:  Fel  kellene  tenni  a  honlapra  azt  a  változatot  amit  a  Prefekturára 
küldenek.
Elekes-Köllő Tibor:  Szeretném,  hogy a falu honlapján,  az  Elekes  Vencel  Általános 
Iskola linkkel legyen feltéve, hogy aki rákattint akkor az iskola weboldala nyíljon meg.
Bálint  Attila ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e  a  jegyzőkönyv 
elfogadásával kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A 
Helyi Tanács 11 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással  – Elekes-
Köllő  Márta  tanácsos  asszony  és  Molnár  Vince  tanácsos  úr  részéről  -  elfogadta  a 
jegyzőkönyvet. 
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12. Különfélék

Egyed József polgármester  köszönti  Ţepes  Nica Ioan rendőrparancsnokot,  akit  azért 
hívott  meg,  hogy  végighallgassa,  hogy  a  tanácsülés  milyen  formában  zajlik  és 
végighallgassa az aktuális helyzetet.
Egyed József polgármester:  Beszélnünk kellene a Leo Kocsmáról.  Amikor megnyílt 
már akkor nagyon sok indulatot váltott ki a lakosokban. Tíz óráig hagytuk jóvá a nyitva 
tartását ehhez képest már többször is átlépték ezt a nyitvatartási határt és a kocsmában 
tartózkodok között kialakuló konfliktusok miatt a rendőrség is be kellett  avatkozzon, 
hogy rendet tudjanak teremteni.
Az utolsó esetben a tulajdonosok verekedtek össze és a rendőrség éjjel 4 órakor még 
kellett  őrizze a kocsmát és az egész környéket.  Az egység újból büntetést  kapott  és 
javasolni fogjuk a felfüggesztését 10 napra és ha azután is lesznek problémák akkor a 
végleges bezárását is. 
Gál Katalin: A szomszédságunkban üzletet építenek, már a téglarakásnál tartanak és 
nincsen  semmilyen építkezési  engedélyük.  Utána  néztem,  hogy  törvényesen nincsen 
semmilyen beleszólási jogunk ezért a következő javaslatom lenne: kidolgozni egy helyi 
jellegű szabályzatot amelyet a testület elfogad, amiben lehetne ilyen esetekbe hivatkozni 
és  akkor  valamilyen  formában  lehetne  beleszólása  az  embereknek  az  ilyen  jellegű 
építkezéseknél.  Egy  kocsma  építése  például  a  szomszédok  beleegyezése  nélkül  ne 
kezdődjön el.
Egyed  József polgármester:  Az  urbanisztikát  nem  lehet  helyi  jellegű  törvénnyel 
meghozni,  szabályozni.  Jelen  esetben  felszólítani  tudjuk,  hogy  építkezési  engedélyt 
mutassák fel, ellenben bontásra kényszerítsük.
Az építkezéssel kapcsolatosan olyan tiltást, hogy ne nyisson kocsmát vagy építsen, nincs 
jogunk.
Jövőben lejár  az  általános  rendezési  terve  a  községnek.  A  jövő  évi  falurendezési 
programban  benne  leszünk,  mert  sikerült  a  Megyei  Tanácsnál  idáig  eljutni.  Majd 
meglátjuk, hogy az általános rendezési tervet 10 évre előre kivel csináltassuk meg, majd 
akkor  lesz  arra  lehetőségünk,  hogy  a  Testület  beleszólhasson  például,  hogy  milyen 
színskálát használhatnak a házak festésénél.
Átadom a szót a rendőrparancsnoknak.
Tepes  Nica  Ioan rendőrparancsnok:  Elmagyarázta  a  Leo  kocsmában  történteket. 
Ugyanakkor  elmondta,  hogy  Tekerőpatakon  sok  gondot  okoznak  a  cigánygyerekek, 
mivel  kötekednek a  járókelőkkel,  hogyha  pedig  azok rájuk  szólnak,  akkor  a  felnőtt 
cigányok cirkuszt csapnak. 
Egyed József polgármester: A rendőrség segítségével felmértük a cigányok házait és 
adót szabtunk ki rájuk, hogy legyen mivel megfogni a cigányokat a szociális segéllyel. 
A Horthy házzal van még gond Tekerőpatakon. És a Völgybe is el kellene menni egy 
reggeli razziára, mert egyre több cigány van ott. 
Horváth Dumitrina: A vaskereső cigányokkal mit lehet csinálni?
Tepes Nica Ioan rendőrparancsnok: Törvény szerint nincs mit tenni, szó szerint el kell 
zavarni őket. Kilyénfalvára és Tekerőpatakra még szükség lenne egy őrre, valamint az 
útelágazásokba kamerákat kellene elhelyezni. Egy másik dolog amire szüksége lenne a 
rendőrségnek,  az  az  autóba  való  üzemanyag  lenne,  ahhoz,  hogy  többet  tudjanak 
razziázni a községbe. 
Elekes-Köllő Tibor: Nem ártana pár kamera tényleg.

7



Egyed József polgármester: Foglalkoztam már ezzel az ügyel egy kicsit, leghamarább a 
központra lehetne felszereltetni egy infrás kamerát amely a rendszámokat is fel tudja 
ismerni éjszaka is. Kértem egyelőre egy kamerára árajánlatot és majd a továbbiakban 
meglátnánk. Ha évente 2-3 kamerát tudnánk venni akkor az már jó volna.
Megköszönöm a parancsnok úr jelenlétét.
Mihálydeák  Ervin:  Az  előző  kérésekkel  kapcsolatosan  szeretném  közölni,  hogy  a 
gyalogátjáró és a tiltó táblák kicserélődtek és az aszfalt is a mai-holnapi nap folyamán 
meg lesz festve.
Egyed Márta:  A központi  virágüzletnél  kellene  valamit  elkövetni,  vagy valamilyen 
táblát kitenni mert a gyerekek ott mennek át az úton és nem lehet látni őket.
Egyed József polgármester: Átjárót nem lehet oda tenni, mert kanyar van és 50 méterre 
nem belátható.
Mihálydeák Ervin:  A Szidi üzletnél  lesz átjáró festve és arra kell  szoktatni  majd a 
gyerekeket.
Gál Katalin: Nem tudom pontosan, hogy kinek a tulajdona a tekerőpataki malom, de jó 
lenne a tulajdonosnak szólni, mert nemcsak az udvaron van hatalmas rendezetlenség és 
gaz, hanem a kerítésen kívül a sánc körül is. 
Egyed József polgármester: Egy cég tulajdona és felszólítjuk, hogy tegyenek rendet.

Megérkeztek  A  Nagymadi  vendégeink  és  behívtam  őket  a  tanácsülésre  egy  rövid 
ismerkedésre.

Köszönti  a  polgármester  a  vendégeket,  örömét  fejezi,  hogy  szerencsésen 
megérkeztek  községünkbe.  Miután  bemutatja  a  testületet,  kürtőskaláccsal  és  egy  kis 
fogadó itallal kínálják meg a vendégeket. Ez idő alatt Dósa Katalin turisztikai referens 
közli a testülettel és a vendégekkel az elkövetkező napok programját,  amely egy kis 
betekintést nyújt a község életébe, működésébe. A program keretén belül meglátogatják 
a  község  iskoláit,  óvodáit,  templomait,  a  Polgármesteri  hivatalt  majd 
Gyergyószentmikós látványosságait is megtekintik és nem utolsó sorban a Gyilkostót és 
a Békási szorost. 
Szombaton este 7 órai kezdettel a Rubin vendéglőben tartandó díszvacsorára hívja meg 
a polgármester a nagymadi vendégeket és a testület tagjait.

Rövid  bemutatkozást  tart  Nagymad  polgármestere  melyben  elmondja, hogy 
testületűk 5 tagú melyből 4-en vannak itt és az alpolgármesterük, pedig otthon maradt. 
Községükben  is  érzékelhető  az  elmúlt  évekre  nehezedő  gazdasági  válság,  a 
mezőgazdaság, mint megélhetési forma már kihalófélben van, de egyre gyorsabban tör 
be az ipar amely új munkahelyeket teremt. Nemcsak Nagymad térségét, hanem egész 
Szlovákiát  jellemzi  az  autóipar.  Egy  német  svájci  cég  mozgólépcsőket,  lifteket  és 
szerszámalkatrészeket gyárt, valamint készülődik hozzájuk a Panner autógyár. Jövőbeni 
tervük  közé  tartozik  az  energetikai  ipar  kialakítása  –  szélpark  építése  a  községük 
térségében - villamos energia előállítása.

A  Nagymadi  polgármester  rövid  bemutatkozása  után  Gyergyóújfalu 
polgármestere  is  néhány  mondatban ismertette  a  község  életformáját,  megélhetőségi 
lehetőségeit.

György Zsolt: A libáni villanyosítással kapcsolatosan lehetett mindenfélét olvasni az 
újságokban, mit kell erről tudni?
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Egyed József polgármester: Megegyezés alapján megkaptuk a felhatalmazást arra, hogy 
fogjunk  neki  tervezni.  2,8  kilométert  javasoltak  a  tervezésre  ez  a  libáni  boltig  van 
megtervezve a technikai terv szintjén, amelyet mi megcsináltattunk. A közbeszerzésre a 
dokumentációt  mi  átadtuk  a  Megyei  Tanácsnak,  amellyel  ők  meglicitálták  a  teljes 
programot de csak 1 kilométerre kötöttek szerződést, így pont a Határ Pataknál fog a 
villamosítás megállni. Ekkor megkértem Petres Sándor alelnök urat, hogy jöjjön ide és a 
libáni lakosságnak, együtt magyarázzuk el, hogy hogyan haladunk a munkálatokkal és 
jövő évben befejeződne. Ez egy nagy felháborodást váltott ki a libáni lakosoknál. Aztán 
kedden  az  első  kapavágás  napján  jött  Borboly  Csaba  elnök  úr,  hogy  a  beruházást 
ünnepélyesen elindítsa,  amelyre  a  libániak is  meg voltak híva és  ekkor sikerült  egy 
egyezséget kötni,  hogy a munkálatokért  felelős céggel beszélnek és akkor az idén a 
maradék 1,8  kilométeren  is  bevezetődik  a  villany.  Jövőben fizetődne  ki  a  munkálat 
amelynek 90%-át a Megyei Tanács a maradék 10%-ot önrészként mi fizessük ki.  A 
beruházás  értéke  900.000  lej  és  ennek  kell  a  tíz  százalékát  mi  mellé  tegyük. 
Egyharmadának a tíz százalékát már mellé tettük, jövőben pedig a maradék kétharmad 
tíz százalékát tesszük.
A  cég  vezetője  azt  mondta,  meg  tudják  december  közepére  csinálni.  Ma  voltunk 
Libánban  az  Electrica  embereivel,  hogy  felkészítsük,  hogy  milyen  papírok  kellenek 
ahhoz, hogy a villany felgyúljon. 
Elekes-Józsa Márton: Ki a beruházás megrendelője és a hálózat kié lesz?
Egyed  József polgármester:  A  Megyei  Tanács  a  megrendelője  és  a  hálózat  az 
önkormányzaté lesz.
Gyulai  Arthur:  Visszatérve  a  turisztikai  irodára,  mikor  lesz  az  a  bizonyos 
versenyvizsga kiírva?
Egyed  József polgármester:  Hamarosan  meghirdetődik  a  versenyvizsga,  egy  állásra 
kaptunk engedélyt és a jegyzőnő dolgozik a kiíráson.
Gyulai Arthur: Civilszervezetek részére az idén pályázati lehetőség lesz-e?
Egyed József polgármester: Felkérem a kulturális komissziót, hogy dolgozza ki az erre 
vonatkozó programot.
György Zsolt: Olvastam egy újságcikkben, hogy a templomutcai kút felújítódott és ott 
írta, hogy ez egy programsorozat lenne, amellyel az összes kút felújítódna. Szeretném 
javasolni Tekerőn a központi kutat a következőnek.
Egyed József polgármester: Ezt a programot én jövőre szántam és dolgoznunk kell még 
rajtra és amikor készen lesz, akkor a testület elé terjesztem és akkor majd dönthetünk 
arról, hogy mennyi pénzt szánunk erre a programra.
Elekes-Köllő Tibor: A tekerőpataki vasútátjárónál lehetne-e valamit csinálni?
Egyed József polgármester: Az a C.F.R. tulajdona és nem bajlódhatok vele, de jeleztem 
nekik,  hogy  valamit  csináljanak,  mert  átjárhatatlan.  Kértek  egy  engedélyt,  hogy 
fénysorompót csinálnának oda, de azóta sem csináltak semmit. 
Bálint  Attila: Mivel  nincs  egyéb hozzászólás,  interpelláció,  a  testületi  ülést  ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Közigazgatási osztály
    Bálint Attila       Elekes Köllő Angéla

Jegyzőkönyvvezető: 
Albert Katalin 
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