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Ikt. Szám: 1939/2012

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2012.  október  13-án 19.  órai  kezdettel  tartott,  rendkívüli 
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  2012/332-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. Gál Katalin
7. György Zsolt
8. Gyulai Artúr
9. Horváth Dumitrina
10. Kovács Levente
11. Marthy Barna
12. Mihálydeák Ervin
13. Molnár Vicentiu
14. Totpál László

A  tanácsos  asszonyok  nem  jelentek  meg  teljes  létszámban  a  rendkívüli 
tanácsülésen.  Igazoltan  hiányozott  hivatali  elfoglaltság  miatt  Elekes-Köllő  Márta 
tanácsos asszony.

Az ülésen jelen van: Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője és Albert Katalin, a Polgármesteri Hivatal részéről.

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 4 tárgyalandó napirendi pontot.
Elekes-Köllő Tibor tanácsos javasolja, hogy a 4 napirendi pont egészítődjön ki a 

különfélékkel.
Bálint Attila ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a kiegészítéssel 

együtt és kéri, aki elfogadja, ilyen sorrendben kézfelemeléssel jelezze.
A Tanács egyöntetűen elfogadta a 4+1 napirendpont tárgyalását. 
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1. Határozattervezet 2012-es Helyi Költségvetés kiegészítésére, a IV-ik negyedévre
2. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község Hargita Megyével megkötött, a Libán 

falu villamosítására vonatkozó szerződés kiegészítő okiratának jóváhagyására 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Hargita Megyével való együttműködési 

szerződésének jóváhagyására a 138. számú Megyei út téli karbantartására, a 2012 
november 15 – 2013 március 31 közötti időszakban

4.  Az előző, 2012 október 25-i ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása

A napirendi pontokat a Képviselő Testület 14 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  2012-es  Helyi  Költségvetés  kiegészítésére,  a  IV-ik 

negyedévre
Egyed József polgármester: Pénzt kapunk a Megyei Tanácstól és az Állami Alapból. Az 
állami alapból 34.000 lejt, a Megyei Tanácstól pedig célzottan a libáni villamosításra 
30.000 lejt, ami az idei év önrészét képezi. 
Elekes-Köllő Tibor: Akkor az önrészünket a Megyei Tanács kifizeti.
Egyed  József polgármester:  Igen  és  még  van  pluszban  34.000  lejünk,  amelynek  a 
sorsáról szabadon dönthetünk. Én a mezei utak javítására javasolnám, mert ott van a 
legnagyobb szükség rá szerintem. 
Elekes-Köllő Tibor: Menyibe került mostanig a mezei utak javítása?
Egyed  József polgármester:  Összesen  tudom  megmondani,  olyan  80.000  lej  körül, 
kivéve a közutak és az erdei utak javítása.
Elekes-Józsa Márton: Ez a pénz tartozás?
Egyed József polgármester: Nem tartozás, hanem van ki nem fizetett számlánk és akkor 
ebből a pénzből szeretném, ha kifizetnénk.
Molnár Vince: Pályázathoz vagy saját munka?
Egyed József polgármester: Saját munka.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot,  hogy szavazzon. A Helyi Tanács 12 igen szavazattal,  2 tartózkodás, 
Molnár  Vince  és  Elekes  Józsa  Márton  tanácsos  urak  részéről  elfogadta  a 
határozattervezetet. 

2. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község Hargita Megyével megkötött, 
a Libán falu villamosítására vonatkozó szerződés kiegészítő okiratának 
jóváhagyására

Egyed József polgármester: A 30.000 és a 70.000 lejes jövő évi vállalásáról van szó. Ha 
összerakjuk, akkor az pont a 10%-a az önrésznek
Gál Katalin: Idén meglesz teljes egészében?
Egyed József polgármester: Az elnök úr azt szeretné, hogy karácsonyra gyúljon fel a 
villany de, a cég azt mondja, hogy körülbelül december 20-án tudja átadni a munkát.

2



Beszéltünk az  ott  lakókkal  és  igyekeztünk minden  papírt  összegyűjteni,  hogy előre 
legyenek meg, de addig az Electrica avizt nem ad ki, amíg a rendszer nincs átadva. Már 
a  Ferde  lámpánál  is  állnak  az  oszlopok.  A  mi  feladatunk,  hogy  az  útba  levő  fákat 
levágassuk, amelyek le vannak már bélyegezve és a zetelaki Közbirtokosság kitermeli.
Gál  Katalin:  A  rendszer  átadása  után  hátra  van  az,  hogy  a  házakba  bekötődjön  a 
villany.
Egyed  József polgármester:  Megy  a  20kv-os  feszültség  és  ugyanakkor  megy  az 
alacsony feszültség, amire kell csatlakozzanak az emberek.
Totpál László: A 20kv azért kell, mert valamivel összekapcsolják?
Egyed  József polgármester:  Nem.  Azért  kell,  mert  azon  tudnak  biztonságosan  és 
gazdaságosan szállítani.
Most arról tárgyalunk, hogy mindenkinek a portája elé tegyenek mérőórát, hogy a saját 
fogyasztását fizesse mindenki.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Határozattervezet  Gyergyóújfalu  Község  Hargita  Megyével  való 
együttműködési  szerződés  jóváhagyására  a  138.  számú  Megyei  út  téli 
karbantartására,  a  2012.  november  15.  –  2013.  március  31.  közötti 
időszakban

Egyed József  polgármester: A polgármesteri  találkozón jött  egy felkérés  a Megyei 
Tanácstól, hogy a tekerőpataki úttól a Libánba vezető úton át a hótalanítást elvállalná 
valamelyik cég. 116.000 lej van jóváhagyva erre a célra. Én akkor gondolkoztam kicsit 
rajta,  kértem  a  jelenlevő  cégeket,  hogy  kicsit  számigáljanak,  de  amikor  megnéztük 
ennek  a  törvényességét  akkor  kiderült,  hogy  közbeszerzés  nélkül  ezt  nem  lehet 
megcsinálni.  A közbeszerzésre  már  nincs  idő,  mert  november  15-től  már  készenléti 
állapotban kell álljon bár egy kocsi. A cégek is végül azt mondták, hogy bármenyire is 
leveszik az árat, a kijelölt összeg sehogy sem üti a munka elvégzésének a széle hosszát.
Egyeztetve Fülöp Ottilia főépítész asszonnyal arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
Megye kiírja a közbeszerzést és én annyit vállaltam, hogyha nagy hó lesz és nem győzik 
a takarítást, akkor segítünk a faluban található eszközökkel, gépekkel. A szórásban nem 
is de legalább a hóltolásban.
Totpál László: Régebb ki végezte a hótalanítást?
Egyed  József polgármester:  Tavaly  a  Fundamenta  végezte,  idén  meg  sem  jelent  a 
liciten. Inkább segítünk, amíg meglesz a nyertes a liciten, ha nem győzik a takarítást, de 
azt nem tudom vállalni, hogy az egész időszakban mi pucoljuk az útszakaszt.
Elekes-Józsa Márton:  Idén országos probléma lesz a hótalanítás, ezért jó lenne egy 
céggel egyeztetni, hogyha szorult helyzetben vagyunk és nincs aki az utat megtisztítsa, 
akkor legyen aki segítsen ebben, hogy ne maradjon járhatatlanul a libáni út.
Egyed József polgármester: Éppen ezért vállaltam azt, hogy ha szükség van, akkor mi is 
közbelépünk
Elekes-Józsa Márton: Csak nehogy ne legyen akinek segíteni. Én nem azt mondom, 
hogy mi ingyen vállaljuk el a hótalanitást hanem azt, hogy vészhelyzetben például, ha 
esik egy éjszaka fél méteres hó, akkor legyen aki segítsen.
Egyed József polgármester: Igen és ezt vállaltam én el, hogy megyünk, ha szükség van.
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Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 13 ellenszavazattal és 1 tartózkodással 
– Elekes-Köllő Tibor tanácsos részéről - elutasította a határozattervezetet. 

4. Az előző, 2012 október 25-i ülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása
Elekes József tanácsos kéri, hogy  a libáni villamosítással kapcsolatos kérdését, amely 
György tanácsos nevéhez íródott, javítódjon ki.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Különfélék
Elekes-Józsa  Márton:  Sebesség  korlátozást  javasolnék  a  faluközt,  mert  amióta 
megjavult az út, azóta quaddal, terepmotorokkal raliznak, és bármelyik percen történhet 
baleset.
Egyed József  polgármester:  Hányas sebesség korlátozást javasolnak,  mert  valószínű, 
hogy akkor a rendőrség is figyelné?
Elekes-Józsa Márton: 30-as, 40-es táblát.
Horváth Dumitrina: Sok a 40-es szerintem.
Egyed József polgármester: Írjon mindenki egy javaslatot szerintem, üljenek autóba és 
nézzék meg, hogy melyik az a bizonyos tűrés határ és akkor előterjesszük a következő 
tanácsülésen.
Elekes-Köllő Tibor:  Láttam, hogy a gyógyszertárral szemben, a kanyarban kiásták a 
sáncot és azáltal kicsit nehézkes lesz a gyalogosoknak a közlekedés, főleg gyerekekre 
gondolok. Valami megoldást kellene találni, mert vagy táblába ütköznek, vagy az úton 
vannak és a szembelevő oldalon sincs hely közlekedni.
Egyed József polgármester: Pénzügyi keret nélkül most nem tudunk járdakészítésnek 
fogni.
Elekes-Köllő  Tibor:  Veszélyességi  zóna  és  valami  megoldást  kellene  találjunk. 
Örvendünk  a  sáncnak,  csak  most  vettük  észre,  hogy  valójában  nincs  hely  a 
gyalogosoknak.
Kovács  Levente:  Koszorúsnál  is  ott  van  az  a  nagy  híd,  és  ott  sincs  nagyon  hely 
gyalogosoknak. Oda csak a híd mellé lehetne járdát formálni.
Egyed  József polgármester:  Készíttetek  egy  elképzelést,  javaslatot  és  akkor  majd 
meglássuk, hogy mit tehetünk.
Elekes-Köllő Tibor: Láttam megjelentek a határozatok. Köszönöm.
Érdeklődni  szeretnék,  hogy  a  kulturális  komisszió  menyi  összeget  fog  kiírni  a  civil 
szervezetek részére?
Egyed József polgármester: 10.000 lejt. 
Gyulai Artúr: Tekerőpatakon a fotbal pályát és a Templom utcát összekötő út nagyon 
rossz állapotban van. Ha egy gréder átmenne rajta az is sokat segítene.
Egyed József polgármester: A gréderezés ősszel nem nagyon ajánlott, mert csak akkor 
működik jól ha legalább egy terítés kerülne rá. Ez most nem lehetséges, mert az anyag 
amit a bánya adott  az teljesen elfogyott.  Azt javaslom, hogy tavasszal,  amikor ezt a 
programot újra indítjuk akkor mindenki a saját településén mérje fel a javítanivalókat és 
aszerint fogunk neki.
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Gyulai Artúr: Az Elekes utcai vízvezetésről tél előtt mit tudunk?
Tótpál László:  a lakosok, önerőből lefektetett vízvezetékről van szó, amelyik minden 
évben elfogy. Körülbelül 2.000 lejbe kerülő javításról lenne szó.
Egyed  József polgármester:  új  vezeték  lefektetését  kell  elvégezni  a  problémás 
szakaszon.
Tótpál László: mezei út folytatásáról van szó, a mezőről ősszel befolyó víz pang az 
árokban, normális hogy elfagy.
Egyed József polgármester: Lenne még egy hozzászólásom az erdei utas pályázatokban 
megjavított utak: nagy gond az, hogy egyikhéten kijavítja a cég az utat és másikhéten 
elhúzzák fával. Sorozatosan ebbe a problémába ütközünk. Az utakat a jeleni állapotban 
kell öt év múlva is a FEADR-nek bemutatni.
Javaslatom az  lenne,  hogy  dolgozzunk  ki  valamilyen  rendszert,  amely  szabályozza, 
hogy hogyan lehet használni az utat. Belefoglalni a kijavítást, ha az illető megrongálta, 
büntetés,  kárkifizetés  és  megszabni,  hogy  melyik  az  az  időszak  tavasszal,  amikor  a 
szállítást leállítja. Valamilyen módot találni arra, hogy a kitermelő cégek az utat úgy 
hagyják ahogyan kapták, mert ezt így ahogy most van nem lehet hosszasan végezni.
Gál Katalin: A rendőrséget lehetne-e mozgósítani e célra, mert lehet hatékonyabb lenne 
a rendőri jelenlét, mint az erdészeti.
Egyed  József polgármester:  A  rendőrséget  nem  szeretném  ebbe  belevonni,  de  ha 
elfogad a Testület egy szabályzatot,  annak a betartását  mindenképpen kötelezni kell. 
Ezért  megkérem  mindenkit,  hogy  egyeztessenek  a  környezetükben  levő 
szakemberekkel, erdészetekkel, kitermelőkkel, stb, a szabályzat kidolgozása érdekében. 
A  Natura  2000  program  miatt  kieső  területadó  is  nagy  mértékben  csökkenti  az 
útjavításra fordítható alapokat, ha nem teszünk ellene, ellehetetlenedik az utak javítása. 
A monitorizálási idő leteltével pedig nagy problémái lehetnek a községnek.
Tótpál László: szakcéggel kell a javítást elvégeztetni, nem lehet bárkire rábízni az ilyen 
jellegű munkákat.
Gál Katalin: szigorúan kell az elkészülő szabályzatot betartatni, mert egyébként úgy 
járunk, mint a legeltetési szabályzattal. Megvan és senki be nem tartja, azért javasoltam 
a rendőrség bevonását.
Gyulai  Artúr:  Láttam a  Székelyhonon  egy  érdekes  cikket,  hogy  a  közeljövőben  a 
Tekerőpataki Turisztikai Iroda Állást hirdet, mikor lesz, milyen elvárások kellenek?
Kovács Éva: Ha minden jól megy, akkor holnap délután kilesz téve a weboldala és a 
kábeltévére is. 
Egyed  József polgármester:Van  egy  szabályzat  és  aszerint  határozódnak  meg  a 
kritériumok. 
Gyulai Artúr: És ki vizsgáztat?
Kovács Éva: a polgármester által kinevezett bizottság.
Bálint  Attila: Mivel nincs egyéb hozzászólás,  interpelláció,  a  testületi  ülést  ezennel 
berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
    Bálint Attila       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Albert Katalin 
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