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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: ______/2018 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2018. január 25-én 19 órai kezdettel tartott, munkaterv 

szerinti tanácsülés alkalmával került felvételre. 

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi 

közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai 

szerint, a 2018/7-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes. 
 Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István Tibor 

3. Elekes József 

4. Elekes-Köllő Márta 

5. Gál Katalin 

6. Kovács Ernő 

7. Kovács Levente 

8. Marthy Barna 

9. Mihálydeák Ervin 

10. Miklós Károly 

11. Sólyom László 

12. Sólyom Máté 

13. Szabó Ágoston Attila 

14. Tótpál László 

 

Az ülésen a tanács összes tagja jelen van. 

Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a 

község jegyzője, valamint Elekes-Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető, a Polgármesteri 

Hivatal részéről. A tanácsülés teljes egészében hangfelvétel és képfelvételre kerül. A 

gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Kovács Ernő 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 tárgyalandó napirendi pontokat: 

1) Határozattervezet Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező, a Homoród 

Erdészet által ügykezelt erdős területről a 2018-as évben történő fővágásból 
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valamint gyérítésből származó famennyiségnek és rendeltetésének, valamint a 

nyilvános árverés indulási árának jóváhagyására  

2) Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő három hónapra 

3) Határozattervezet a háztartási hulladék szállítási illeték módosításának 

jóváhagyására Gyergyóújfalu község területén  

Kiegészítés: 

4) Az előző, 2017 december 21 és 2018 január 4 és január 15-i ülések 

jegyzőkönyvének jóváhagyása 

5) Különfélék 

A polgármester úr kéri a harmadik napirendi pont levételét az ülés napirendjéről, 

mivel az RDE Huron cég kéri a hulladék díjjának az emelését és megkértük, hogy  

alapozza meg a kérését, de ezt nem tette meg. Az ülésvezető szavazásra bocsátja a 

napirendi pontokat, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a 

Képviselő Testület 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község közvagyonát képező, a 

Homoród Erdészet által ügykezelt erdős területről a 2018-as évben 

történő fővágásból valamint gyérítésből származó famennyiségnek és 

rendeltetésének, valamint a nyilvános árverés indulási árának 

jóváhagyására  

Egyed József: Az erdészet leközölte az árakat és a famennyiségeket. Van 570 köbméter 

fővágás, amire 320 lejes indulási árat javasolt köbméterenként, a gyérítésekből 

származó átlag 0,70 köbcentis fákból van 106 köbméter, aminek a javasolt értéke 180 

lejt köbméterenként, illetve a 56 köbméter kisebb, 0,40 köbcentis átlagú fának a javasolt 

értéke pedig 130 lej köbméterenként. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság javasolja a fővágásnál az árat megemelni 

320 lejről 330 lejre, a gyérítéseknél pedig 180 lejről 200 lejre, 130 lejről pedig 150 lejre. 

Kovács Ernő ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 

Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy elfogadjuk a gazadasági 

szakbizottság által javasolt árakat? A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a gazdasági szakbizottság által javasolt árakat. 

 

 2. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő három 

 hónapra 

Egyed József: A soron következő tanácsos úr, névsor szerint Kovács Levente tanácsos 

úr. 

Kovács Ernő ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 

Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy Kovács Levente tanácsos urat 

elfogadjuk a következő három hónapra ülésvezetőnek? A Helyi Tanács 14 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

 3. Az előző, 2017 december 21 és 2018 január 4 és január 15-i ülések 

 jegyzőkönyvének jóváhagyása 

Kovács Ernő ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 

Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a jegyzőkönyveket az 
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előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket.  
 

 4. Folyó ügyek 

Egyed József: Voltam Bukarestbe szerződést aláírni a Fejlődési Minisztériummal a 

közvilágítás felújítására. Kezdődhet a munka, a tehnikai terv elkészítése, a licit és a 

közbeszerzés. Reméljük az idén meglesz az új Led-es világítás.  

 Az Igényeltek utca aszfaltozásához kértek még egy topográfiai tanulmányt, amit 

ma bevittem, remélem februárban már az is aláírásra kerül. És még egy jó hírem van, 

hogy a régi néptanácsnak a felujítására letett pályázat sikeres.  

 Topográfiai felmérés készült a vízhálózat ellátására a fúrt kútból és kiderült, hogy 

a helyek, ahova a tartályok tervezve lettek, nem közterületek. 18 ár területről van szó, 

ami három lakos területén található. Meg kellene vásárolni tőlük ezt a területet, miután 

felértékeltük őket. Erre a célra pénzt kellene elkülöníteni a költségvetésből. 50.000 lejt 

kaptunk a megyétől erre a projektre. Az idén a kutat ki kellene fúrni. 2018-ban nem 

hiszem, hogy a projektet be tudnánk fejezni.  

Tótpál László: A vezeték nyomvonala fog-e változni? 

Egyed József: Nem.  

Elekes-Köllő Márta: Megjavult a közvilágítás a Willex-től hátrafele, de megint 

elromlott, ismét nem működik. A Fenyés utca aszfaltozásával kapcsolatosan is 

érdeklődnék. 

Egyed József: A padkát két oldalt megcsinálják, benne van a projektben, de ezt télen, a 

hidegek miatt nem lehetett. Az összes kapubeálló is le lesz aszfaltozva. De a hideg miatt 

elmaradtak a munkálatok.  

Szabó Attila: A közvilágítással kapcsolatosan, a 40-es póznán nem ég az égő.  

Tótpál László: Lenne egy kérésünk a tanács felé, hogy támogassák anyagilag a 

polgárőrséget, mert az autó megjavításra szorul. Az új közvilágítási rendszerrel 

kapcsolatosan érdeklődnék, hogy lesznek-e új lámpák kihelyezve, vagy a mostaniak 

lesznek kicserélve? 

Egyed József: Ki lesznek cserélve a jelenlegiek, de lesz egy pár új is. 

Miklós Károly: Tekerőpatakon a 64-es háznál nem működik a közvilágítás. 

Kovács Levente: A kábeltévé sorsával kapcsolatosan érdeklődnék. 

Egyed József: Két cég egyeztetéséről van szó. Megvásárolták a Bonusz RT-t. Kértem, 

hogy álljunk szóba az új cég képviselőivel, de még nem volt idejük. A helyi adóról 

szerettünk volna beszélni, annak érdekében, hogy az megmaradhasson. Új üvegszálas 

rendszer lesz kialakítva. A helység bérmentve volt eddig kiadva, emiatt is szóba kellene 

állnunk velük. Még nem tudjuk, hogy mi fog kialakulni. Várjuk, hogy tárgyalhassunk az 

új cég képviselőjével. 

 Remete község több mint 10.000 lejt költött a helyi adóért, nem tudom, hogy 

érdemes-e ilyen befektetést hozni erre a célra. De ha nagyon akarjuk, akkor szerintem 

megoldható, hogy kapjunk egy sávot, amelyen működjön. 

Gál Katalin: Pont ma jöttek hozzánk a szerződést megkötni, révén, hogy mi nem 

kértünk szolgáltató cserét. Gyakorlatolag a lakosok feje fölött a szolgáltató eladta a 

céget, rákényszerítve ezzel a lakosokat, hogy szolgáltatót cseréljenek. Én rákérdeztem a 

helyi adóra is és azt mondták, hogy nem foglalkoznak vele. Engem bosszant, hogy a 

fejem fölött döntöttek és nem volt beleszólásunk. 
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Mihálydeák Ervin: Ezt a hálózatot mi fejlesztettük ki, hozzájárultunk anyagilag is. És 

most, a mi általunk kialakított rendszert adták el a megkérdezésünk nélkül. 

Egyed József: A szolgáltatás minősége mindenképpen jobb lesz. De minden csatorna, 

ami eddig volt, az nem lesz benne a szerződésbe. 

Sólyom László: Milyen követelményeknek kell megfeleljenek azok a járművek, 

amelyeknek sárga rendszámot adnak? 

Egyed József: RAR vizsgája kell legyen és minden olyan feltételnek meg kell feleljen, 

ami a közúti szabályzásba benne van.  

Sólyom László: Ezt tanácshatározattal, vagy valamilyen más módon meg lehet-e 

kerülni? Mert egyes emberek azt állítják, hogy vannak olyan helyeségek, ahol ez nem 

kötelező. 

Egyed József: Nem, törvénytelen RAR vizsga nélkül kiadni a sárga rendszámot. 

Mindenhol kötelező, mert így kéri a törvény. Itt nincsenek kiskapuk. 

Sólyom László: A Fenyés utcába a hídfők túl magasra sikerültek és csúnyák. Erre a 

jövőbe oda kellene figyelni. 

Egyed József: Most azért tűnik magasnak, mert még nincs befejezve a munkálat. Még 

30 centiméter anyag rá lesz téve az útra. Várjuk meg e végét, hogy kiviteleződjön a 

munkálat, mert akkor minden helyre fog állni. 

Sólyom Máté: A digitális rendszernek örvendeni kellene, mert egy jobb minőségű adást 

sugároznak. Ez egy nagy cég és olcsón szolgáltat. A kérdés az, hogyha megszűnt a 

Bonusz Rt, hol fogjuk lejátszani a tanácsüléseket? 

Egyed József: Erre a lejátszásra javaslatot tett nekünk a Gyergyó TV is. Én mindenképp 

szeretném, hogy megmaradjon a lejátszás. Meg fogjuk beszélni a céggel és majd a 

testülettel döntünk erről. 

Sólyom Máté: Ha felmelegszik az idő, meg kellene javítani a Cigány utcát, mert nagyon 

rossz állapotban van. 

Egyed József: Az a Mester utca. 

Marthy Barna: A Jakab Antal Téren elkezdett járdásítás fog-e folytatódni, fel a 

templom előtt? 

Egyed József: A járdásítási programmal fognak a járdák bővülni. A költségvetésbe 

fogjuk javasolni, hogy a járdásítási programot indítsuk el.  

Marthy Barna: Az olvadás előtt meg kellene tudjuk, hogy akkor hogy tudjuk 

megoldani azt a híd átereszt, mert a híd, az úton keresztül már rég el van dugulva. És 

mivel megemelkedett a szintje a Jakab Antal térnek a járda miatt, a víz meg fog állni a 

templom udvarán.  

Egyed József: A Jakab Antal térről, ami víz lefolyik, az mindkét oldalon egy-egy 

vályuba van fogva és a betonsánc elvezeti a Visszafolyó fele.  

Marthy Barna: Felszeg felől ami lefolyik víz, az fog megállni a templom udvarán. 

Ezért kell megnézni azt az átereszt. 

Egyed József: Rendben. 

Mihálydeák Ervin: Panaszkodtak a lakosok a piactér hótalanítására. Nem volt 

eltakarítva a hó a piactéren. 

Egyed József: Utána nézünk. 

Marthy Barna: Az út, ami a piacteret körbeveszi nagyon meggödrösödött. 

Egyed József: Megjavítsuk. Jó volna aszfalt is. A testület majd eldönti a költségvetésen, 

hogy mik a prioritások. 
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Kovács Ernő: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem. 

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Kovács Ernő           Kovács Ileana Éva 
 

 Jegyzőkönyvvezető:  

   Elekes-Köllő Angéla 


