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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 634/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. január 30-án 19 órai kezdettel tartott, munkaterv 

szerinti tanácsülés alkalmával került felvételre. 

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a Közigazgatásról 

Törvénykönyről szóló, 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as cikkelyének 

előírásai szerint,  a 2020/10-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. Miklós Károly 

9. Mihálydeák Ervin 

10. Sólyom László 

11. Szabó Ágoston Attila 

12. Tótpál László 

  

A gyűlésről hiányoznak Marthy Barna és Sólyom Máté tanácsos urak. 

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

község jegyzője a Polgármesteri Hivatal részéről, valamint Elekes-Köllő Angéla, 

jegyzőkönyvvezető. A tanácsülés teljes egészében hangfelvétel és képfelvételre kerül. A 

gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Bálint István Tibor 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 a 2020-as évben kitermelendő, a székelyudvarhelyi 

Homoród Erdészeti Hivatal 2019/4868-as számú átiratával leközölt fa 

mennyiségének, eladási módozatának és indulási árának jóváhagyására 
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2. Határozattervezet a beteggondozó személyek 2019 második félévi 

Tevékenységi beszámolójának jóváhagyására 

3. Határozattervezet a községi iskolahálózat jóváhagyására a 2020-2021-es 

tanévre 

4. Határozattervezet a 61/2019-es Határozat módosítására 

5. Az előző, 2019 december 16, 19 és 27-i ülések jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 

6. Folyó ügyek 

Kiegészítés: 

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu község Polgármestere szakapparátusában 

a köztisztviselők és munkaszerződéses alkalmazottak alapfizetésének 

jóváhagyására 2020 januári fizetésekkel kezdődően 

8. Határozattervezet az 1/08.05.2003-as, Gyergyóújfalu Község Közvagyonát 

képező, 247 négyzetméter terület koncesszionálására vonatkozó szerződés 

kiegészítésének és módosításának jóváhagyására 

9. Határozattervezet a 2019-es évi költségvetési többlet felhasználásának 

jóváhagyására 

10. Határozattervezet a kötelezettségvállalások jegyzékének, a beruházások 

költségeiről és költségvetési hitelek jóváhagyásáról a 2020-as évi 

Költségvetés jóváhagyásáig 

Gál Katalin tanácsos asszony javasolja, hogy az utolsó napirendi pont maradjon 

a folyó ügyek megtárgyalása.  

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, kéri, aki elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet a 2020-as évben kitermelendő, a székelyudvarhelyi 

Homoród Erdészeti Hivatal 2019/4868-as számú átiratával leközölt fa 

mennyiségének, eladási módozatának és indulási árának jóváhagyására 

Egyed József: Három értékaktáról beszélünk. Az egyik, széldöntés, 239 darab fáról van 

szó, 259 m3 műfa és 36 m3 tüzifa. Az erdészet 173,72 lej minimális indulási árat javasolt 

ennek a fának. A második értékakta széltörés, 3725 darab fáról szól, 692 m3 műfa és 108 

m3tüzifa. Erre a fára 89,84 lejes indulási árat javasolt az erdészet. A harmadik értékakta 

műfa, 50 darab fáról van szó, 147,92 lejt javasolt az erdészet. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság az első értékakta esetében javasolja, hogy 

még 10 lejt tegyünk rá az indulási árra, hogy az legyen 183 lej, a második és harmadik 

tételnél marad a javasolt ár. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
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2. Határozattervezet a beteggondozó személyek 2019 második félévi 

Tevékenységi beszámolójának jóváhagyására 

Egyed József: A szociális referensek által összeállított akta alapján, van 18 

beteggondozó alkalmazott személyünk és 36-an kapnak beteggondozási juttatást. A 

beteggondozók jól végezték a feladatjaikat. A község költsége tételenként, az 

alkalmazásnál 331.053 lej és a beteggondozási juttatásoknál 270.947 lej. 

Kovács Levente: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet a községi iskolahálózat jóváhagyására a 2020-2021-es 

tanévre 

Egyed József: Változás nincs, minden iskola megmaradt: két darab óvoda, egy iskola 

Tekerőpatakon, egy Kilyénfalván, egy Marosfalván és egy a központon. A hálózat 

megmaradt a régi formájában.  

Szabó Attila Ágoston: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

4. Határozattervezet a 61/2019-es Határozat módosítására 

Egyed József: A tavaly évben hozott határozatot kérjük módosítani. A bánya tetején 

levő út és az Erdőlő útra javasoltunk taxát és a jövő héten teszünk oda sorompót. Mivel 

a taxa nagyon nagy volt, visszavettük, hogy a cégek tudjanak fizetni. 7,5 tonnáig a 

járművek nem kell fizessenek, adómentesek, a 7,5 t és 16 t közöttieknek a napi díj 50 

lej, a havi díj 300 lej és az évi díj 600 lej. A 16t és 24 t közöttieknek a napi díj 70 lej, a 

havi díj 500 lej és az évi díj 840 lej, a 24 t és 50 t közöttieknek pedig a napi díj 100 lej, a 

havi díj 700 lej és az évi díj 1200 lej. Az ebből bejött pénzösszegeket ezeknek az 

utaknak a feljavítására szeretnénk fordítani. 

Szabó Attila-Ágoston: Az idegen cégeknek lesz módjukban online fizetni? 

Egyed József: Igen, a jövő héten csak felszólítják őket és elmondják nekik a 

szabályzatot, hogy tudják kellő időben beszerezni az engedélyt. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Az előző, 2019 december 16, 19 és 27-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 
Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a december 16-

i jegyzőkönyvhöz? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 



 4 

amellett, hogy a december 16-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában elfogadjuk? A 

Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

jegyzőkönyvet.  

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a december 19-

i jegyzőkönyvhöz? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 

amellett, hogy a december 19-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában elfogadjuk? A 

Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

jegyzőkönyvet.  

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a december 27-

i jegyzőkönyvhöz? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 

amellett, hogy a december 27-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában elfogadjuk? A 

Helyi Tanács 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Ernő) és ellenszavazat nélkül 

elfogadta a jegyzőkönyvet.  

 

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu község Polgármestere szakapparátusában 

a köztisztviselők és munkaszerződéses alkalmazottak alapfizetésének 

jóváhagyására 2020 januári fizetésekkel kezdődően 

Egyed József: Minden évben el kell fogadjuk az alkalmazottak bérét. Van egy pár 

ember, akiknek nagyon minimális fizetésük van. Nekik javasoltunk 5-10% közötti 

fizetésemelést. 95%-ban a bérek nem változnak. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

7. Határozattervezet az 1/08.05.2003-as, Gyergyóújfalu Község Közvagyonát 

képező, 247 négyzetméter terület koncesszionálására vonatkozó szerződés 

kiegészítésének és módosításának jóváhagyására 
Egyed József: 2003-ban volt kötve egy koncessziós szerződés, ami 49 évre lett 

megkötve és 6 euró/év a díj. Az új törvénykezés szerint átszámolva 499 euró/év jön ki. 

Ezt javasoljuk elfogadásra. 

Kovács Levente: A Munkaügyi bizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet, mivel a 

törvény előírja ezt a szabályozást. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
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8. Határozattervezet a 2019-es évi költségvetési többlet felhasználásának 

jóváhagyására 

Egyed József: Amíg a költségvetés még nem lesz meg, azelőtt már fizetnünk kell, 

ugyanis két darab nagyobb kifizetésünk lesz, fejlesztésekre. Az egyik egy 49.000 lejes 

és egy 300.000 lejes kifizetés. Ezért kértük, hogy a tavalyról megmaradt pénzt tegyük át 

fejlesztésre. Így a 2.938.285 lejes megmaradt összeget, valamint a 160.000 lejt, ami a 

saját jövedelemnél maradt meg javasoljuk a fejlesztésekre tenni, és 29.284 lejt 

javasolunk az iskolának működési költségekre.  

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

9. Határozattervezet a kötelezettségvállalások jegyzékének, a beruházások 

költségeiről és költségvetési hitelek jóváhagyásáról a 2020-as évi 

Költségvetés jóváhagyásáig 

Egyed József: Ahhoz, hogy fizetni tudjunk ezt a két kötelezettségvállalást kell vállalni, 

hitelt kell biztosítson a tanács. 350.000 lejes értékről van szó, 50.000 lejt kérünk a mezei 

utakra és 300.000 lejt javasoltunk a délutáni oktatásos pályazathoz.  

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

10. Folyó ügyek 

Gál Katalin: Mikorra várható a költségvetés? 

Egyed József: A költségvetésnek a saját részét kidolgozza a könyvelő asszony és jövő 

héten összeállítjuk a fejlesztési részt is. Majd össze fogjuk hívni a tanácsot. 

Gál Katalin: Lenne egy pár javaslatom Kilyénfalvára: a kultúrháznál a 

függönyrendszer, a kicserélt ajtó-ablakoknál a stakatúr kidolgozása, nagyon fontos lenne 

újrafödni a kultúrházat, mert a cserepek megrongálódtak és egyes helyeken beázik. És a 

kultúrigazgatói állás költségét is jó volna befogni a költségvetésbe.  

 Érdeklődnék a Gyervízzel kapcsolatosan, vagy lesz helyi szolgáltatás, hogy 

állunk ebben a témában? 

Egyed József: A függönynek neki fogtunk volna a tavaly év végén, de akkor a cég már 

nem vállalta. Az idén prioritás lesz. Ahogy meglesz a költségvetés, fogunk is neki. A 

födést eldöntsük a költségvetés elfogadásakor. A Gyervízzel kapcsolatosan, volt egy 

vitánk a polgármesterekkel és kiszáltunk, mert úgy gondoltuk, hogy a szövetség nem 

életképes. Alfalu is kilépett. A névfoglalásnál tartunk, Alfaluval szövetkezünk. 

Csomafalva egyenlőre kimarad belőle, de ha majd látja, hogy jól működik, akkor ő is 

csatlakozna. Szakemberekkel, tervezőkkel egyeztettünk, hogy gyorsítsuk a folyamatot, 

hogy legyen szolgáltatónk. Reméljük, hogy júliusig meglesz és működni fog. 
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Elekes-Köllő Márta: A kultúrigazgatói állást hogy képzeljük, hogy mind a három 

faluban összefogja a kulturális tevékenységet? 

Egyed József: Valaki Újfaluból fogja ellátni a feladatokat, de nem szeretném, hogy csak 

Újfalut lássa el. Sőt, sporttal is kellene foglalkozzon. Menedzsert szeretnék, nem 

művészt. Az infrastruktúránk megvan, már csak egy embert kell kerítsünk, aki elvégezze 

a munkát. 

Elekes-Köllő Márta: Van remény arra, hogy 2020-ban elindul a sorompó? 

Egyed József: Nem tudom, nincs beleszólásunk, a toldást sem engedték, hogy 

lebetonozzuk. 

Tótpál László: A közvilágítással kapcsolatosan, a polgárőrség leellenőrzi, hogy hol 

vannak hibák és hol nem működik, aztán le fogjuk közölni. 

Szabó Attila-Ágoston: Újfaluban a központi tömbházzal szemben nem működik a 

közvilágítás. A polgármesteri hivatal alagsorában található szolgáltató egységnek a 

bérbeadásával kapcsolatosan érdeklődnék, hogy volt-e jelentkező, volt-e licit? 

Kovács Ileana Éva: Még nem volt meghirdetve, várjuk még a visszajelzést a 

Prefektúráról, hogy nem-e találtak valamilyen törvényességi kifogást a határozatban. Ha 

nem, akkor a közeljövőben fog elindulni a licit.  

Bálint Attila: Támogatom Gál Katalin tanácsos asszony javaslatait a költségvetésre. 

Elekes József: A régi tanács épületével kapcsolatosan érdeklődnék. 

Egyed József: Megvolt a közbeszerzés, a Fortat House nyerte meg. Neki fogott a cég, a 

tervezést ebbe a hónapba megcsinálják, azt pedig Gyulafehérvár jóvá kell hagyja. Utána 

lehet csak elkezdeni a munkálatokat. Reméljük az idén meglesz. Amíg a felújítás tart, a 

délutáni oktatásban részesülő gyerekek felköltöznek a régi orvosi rendelőbe.  

 Az erdei utak is remélem meglesznek, tavasszal gőzerővel fognak neki. A 

vízrendszernél a víz eredményei megjöttek, nagyon jó a víz, a PH-ja 5,5. Majd jönnek 

javaslattal, hogy lehet lágyítani a vizet. Június végére el akarják indítani a rendszert. 

Mihálydeák Ervin: A rendőrök elcsípték a kártevőket akik a tükröket megkárosították? 

Egyed József: Három darab tükröt törtek össze. Egyelőre leszereltük és rendeltünk 

újakat. Gondolkodunk hogy felszereljük-e őket. Nincsenek meg a tettesek. Viszont egy 

tükör ára 300 euró plusz a szállítás és a felszerelés. 

Bálint Attila: Javasolnám, hogy Kilyénfalván, ahol ki van téve a tükör, legyen a sáncon 

belül téve, hogy a teherautók a rakományokkal nehogy kiüssék. 

Egyed József: Utána nézünk. A bárt üzemeltető cég bevállalta, hogy kicseréli a 

központban összetört tükröket, mert egy buli alkalmával lettek összetörve. 

Bálint István Tibor: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az 

ülést ezennel berekesztem.  

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

Bálint István Tibor              Kovács Ileana Éva 
 

  

 

Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


