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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 938/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. február 20-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/___-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. Sólyom Máté 

12. Szabó Ágoston Attila 

13. Tótpál László 

 

A gyűlésről hiányzik Marthy Barna tanácsos úr. 

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 Gyergyóújfalu község 2020-as helyi költségvetésének, 

valamint a 2021-2022-es évek becsült értékének jóváhagyására 
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2. Határozattervezet a beteggondozó személyek számának jóváhagyására a 

2020-as évre 

3. Határozattervezet a Vasláb-Gyergyóújfalu fejlesztési társulás részére 

folyósítandó összeg jóváhagyására aszfaltozási munkák elvégzése 

érdekében 

4. Határozattervezet egy 883 m2 nagyságú, az 50.133-as telekkönyvbe 

bejegyzett terület adományozásának elfogadásáról    

5. Az előző, 2020 január 9-i és 30-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 

6. Folyó ügyek 

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

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község 2020-as helyi költségvetésének, 

valamint a 2021-2022-es évek becsült értékének jóváhagyására 

Egyed József: A bevételeket a tavalyi év megvalósításai alapján lehet betervezni. 

Sorolnám: helyi adók és illetékek, ami 1.421.000 lej, jövedelmi adó visszaosztás – 

1.111.000 lej, leosztott jövedelmi adó a pénzügytől és a Megyei tanácstól – 711.000 lej. 

A saját jövedelmünk összesen 3.243.000 lej. Van még költségvetés kiegészítés ÁFÁ-ból 

920.000 lej, ami úgy tevődik össze, hogy 239.000 lej az iskola, 17.000 lej a speciális 

oktatást igénylő gyerekeké, 9.000 lej az  óvodai utalványok, 25.000 lej a fűtéspótlék és 

630.000 lej a beteggondozók pénze. Van még leosztás ÁFÁ-ból 2.538.000 lej és a 

pályázatos projektjeinknek az előlege 7.830.000 lej és van még szubvenció 10.000 lej. 

Ez összesen 14.441.000 lejt tesz ki. A tavaly évi egyenleg, ami 3.311.109 lej, az még 

hozzájön és összesen 17.852.109 lej lesz összesen a jövedelem. 

 A saját költségvetésnek a jövedelmi oldala: a tavaly év eleji egyenleg 160.679 lej, 

a bérek és külömböző illetékek 115.000 lej és a faeladásból származó jövedelem 

175.000 lej, összesen 450.999 lejt tesz ki. Ez mellé még jön az iskola saját jövedelme, 

ahol az évi egyenleg 29.284 lej és a faeladásból származó jövedelem 211.050 lej, 

összesen 240.334 lej. Az összesített nagy összeg pedig 691.333 lej.  

 Az ez évi szétosztás: a béralap 1.815.000 lej, amiből a tanácsosi illeték 170.000 

lej, a fizetések 1.520.000 lej, ami mellé jönnek még az étkezési jegyek és a vakációs 

jegyek, ami 125.000 lej. A költségvetésbe igyekeztünk a tavalyi év megvalósítása 

szerint tervezni az összegeket. Az irodai eszközökre, takarítószerekre, fűtésre, 

világításra, vízre, üzemanyagra, alkatrészekre, posta, telefon, internet, működési és 

fenntartási költségekre, javításokra, szakmai felkészítőkre, szerszámok vásárlására és 

delegációkra a betervezett összeg 336.000 lej. Még az anyagi költségeknél a 

biztosításokra, fűtésrendszer ellenőrzése, perköltségekre 30.000 lejt tettünk, fejlesztési 

stratégiára 80.000 lejt, a közbeszerzéseinkre 75.000 lejt. A tartalékalapunk 10.000 lej, a 

helyi választások költségei pedig 100.000 lej. Összesen 300.000 lej. 

 A szociális öregotthonban levőknek 22.000 lejt kell utaljunk a Megyei Tanács 

fele. A tűzoltóknál két személynek a fizetése 84.000 lej, vakációs jegyek hozzá és az 

étkezési jegyek 11.000 lej. Az anyagi oldal összesen 60.000 lej, amiből 15.000 lej 
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üzemanyagra, 30.000 lej biztosításokra és külömböző kiadások, 10.000 lej a 

tűzoltóautók javítására és 5.000 lej alkatrészekre.  

 Az oktatási fejezetnél 239.000 lej jött az ÁFÁ-ból és 143.000 lejt javasolt a 

tanács. Itt kiegészítettük 23.000 lejjel a helyi költségvetésből. A speciális tanítást 

igénylő gyerekeknek 17.000 lej, az óvodai utalványokra 9.000 lej, ösztöndíjakra 15.500 

lej és a tornaterem felújításának a tervezésére 50.000 lej van javasolva. A fotbal pályán 

levő épületnek még van 1.028.500 lej, amit ki kell fizetni a cégnek. A kultúránál, 44.000 

lej van javasolva a könyvtáros fizetésére, 5600 lej a vakációs jegyek és étkezési 

jegyekre, a dologi kiadásokra pedig 260.000 lej, amiből a parkok gondozására 10.000 

lej, testvértelepülések látogatására 30.000 lej, falunapok megszervezésére 80.000 lej, a 

Barázdára és promociós anyagokra 30.000 lej, az egyesületeknek 80.000 lejt javasoltuk 

a pályázatokra és a kilyénfalvi kultúrháznak a függönyrendszerre és a spalétok 

bedolgozására 30.000 lejt.  

 A szociális fejezetbe 497.000 lej van elkülönítve 18 személynek a fizetésére, 

amihez jönnek a vakációs jegyek és az étkezési jegyek 102.000 lej értékben, 500.000 lej 

a beteggondozási pénzek, az esély programra 7.000 lej, a Caritas házigondozásra 48.000 

lej és az árvaházi gyerekekre 25.000 lej. Sürgősségi juttatásokra, fűtéspótlékra és 

fűtéspótlékra szociális segélyeseknek 40.000 lejt javasoltunk. 

 A régi néptanács épületének felújítására, amit pályázatból végzünk el, 948.000 

lejt különítettünk el.  

 A közszolgáltatások, községgazdálkodásnál 1.174.000 lej van javasolva, amiből 

közvilágításra 130.000 lej, köztulajdon javításokra, karbantartásokra 30.000 lej, 

közvilágításra 20.000 lej, üzemanyagra 15.000 lej, 200.000 lejt javasoltunk két darab 

iskola futball pályájának a műgyepesítésére, Újfaluban és Tekerőpatakon is, 

területvásárlásra tettünk be 110.000 lejt, ebből területeket szeretnénk vásárolni a tanács 

által kigondolt beruházások megvalósítására, 80.000 lejt a vízvezeték bővítésére, az 

elmaradt részekre, ahol nincs vízvezeték és a vízhálózatnak a bővítésére 589.000 lejt 

javasoltunk.  

 A környezetvédelemnél 600.000 lej van javasolva, amiből 250.000 lej az alfalvi 

derítőállomás és a szennyvízcsatorna karbantartására, 300.000 lej a szemétilleték és 

50.000 lej a csatornarendszer javításaira. A csatornázásból hátramaradt összeg még 

666.000 lej.  

 Az utakra 8.844.000 lej van elkülönítve, ebbe benne van az erdei utaknak a 

javítása, 267.000 lej van javasolva a mezei utaknak és a közutaknak a javítására, 30.000 

lej külömboző tükrök, jelzőtáblák, útfestés, hótalanításra és 600.000 lejt szánunk új 

járdaprojektre, a következő prioritásokkal: Újfaluban folytatnánk az Árokköze utcától 

Fehérpatakig, a templomtól egészen az Alszeg utcáig, a Szászok utcától egészen a 

kilyénfalvi járda végéig és Tekerőpatakon a járda végétől, az eltérőtől egészen a Pérás 

utca bejáratáig. Az erdei utas pályázatunk 7.924.000 lejt tesz ki. 

 Így tevődik ki az összköltségvetés összege, a 17.852.100 lej.  

 A saját jövedelem felét is ismertetném: a fejlesztési egyesületek tagsági díjaira 

70.000 lejt fizetünk, kataszteri taxára és saját programok megvalósítására 65.000 lejt. A 

községgazdálkodásnál, külömböző javításokra javasoltunk 15.999 lejt, valamint a 

köztulajdon karbantartására 17.000 lejt. A környezetvédelmi adóra 10.000 lej van 
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elkülönítve, amit minden évben fizetni kell a szemét mennyiségének függvényében. Az 

erdő őrzéséért, az értékbe helyezés és a következő 10 év üzemtervezésére, ami kötelező, 

113.000 lejt javasoltunk. Van még 60.000 lej az útjavításokra és még 100.000 lej a 

járdára elkülönítve. Az iskolának a saját jövedelme 240.334 lej. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság, azon kollegák javaslatára, akik benne 

vannak az iskola vezetőtanácsába, egy módosítást fogadott el, éspedig, hogy az utak 

javításától átteszünk 25.000 lejt a tekerőpataki iskolának a belső munkálataira. Ezzel a 

módosítással fogadta el a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Levente: A munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Szabó Attila Ágoston: A szociál-kulturális 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet a beteggondozó személyek számának jóváhagyására a 

2020-as évre 

Kovács Ileana Éva: A jelenleg is alkalmazásban levő 18 munkahelynek a 

jóváhagyására, valamint 45 beteggondozói illetéknek a jóváhagyására van javasolva. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Levente: A munkaügyi bizottság 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet a Vasláb-Gyergyóújfalu fejlesztési társulás részére 

folyósítandó összeg jóváhagyására aszfaltozási munkák elvégzése érdekében 

Kovács Ileana Éva: A Vasláb-Újfalu fejlesztési társulás alapszabályzata értelmében 

45.000 lej van erre az évre javasolva az aszfaltozási munkálatok költségeinek a 

fedezésére. Ugyanis 60.000 t kő lesz az idén aszfaltozásra fordítva és ennek a 

munkálatnak a költségeit kell a tanács pénzben kifizesse. 

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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

4. Határozattervezet egy 883 m2 nagyságú, az 50.133-as telekkönyvbe 

bejegyzett terület adományozásának elfogadásáról    
Egyed József: A futball pályán levő területről van szó, amit a községnek közcélra 

adományoznának. Az első felét játszótérnek alakítanánk ki, erre már van 

finanszírozásunk. Köszönjük az adományozóknak, Laczkó Teréznek és Zöld Szilárdnak. 
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Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Az előző, 2020 január 9-i és 30-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 

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

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

amellett, hogy a jegyzőkönyveket az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi 

Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

jegyzőkönyveket.  

 

6. Folyó ügyek 

Gál Katalin: Lenne egy kérésem, ha valamilyen költségvetés módosítás adódik az év 

folyamán, kérném szépen ismételten a kilyénfalvi kultúrháznak az újrafödését, hogy az 

elvégzett belső munkálatok ne vesszenek kárba, mivel ázik be a tető. A cserepek már 

újra voltak forgatva. Ugyanakkor örülök a járda program folytatásának és oda is, ha 

plusz jövedelem kerül, akkor szeretném, ha Kilyénfalván Felszegben is folytatódna a 

járdaépítés egészen az orvosi rendelőig. 

Egyed József: A járda további bővítése a célunk között szerepel és megnézzük, hogy a 

kultúrház újrafödését meg tudjuk-e csinálni tanulmány elvégzése nélkül. Prioritásként 

kezeljük.  

Tótpál László: Köszönetet szeretnék mondani, tekerőpatak jól jött ki a költségvetésből, 

Töltve lesznek az utcák, örülünk a járdának és a vízprobléma is megoldódik. Szeretném, 

ha a következő fél évi osztásnál a tekerőpataki ravatalozó építkezését segítenénk. 

Egyed József: Tekerőpatakon van a legtöbb leaszfaltozatlan utca. Arra fogunk figyelni a 

következő Uniós kiírásnál, ha pedig nem lesz erre támogatás, akkor saját erőből fogjuk 

megoldani. Az egyháznak is remélem, hogy fogunk tudni segíteni. 

Miklós Károly: Felszegbe most betonozzák az aknatetőket, mínusz fokba. Kérem 

nézzenek utána. 

Egyed József: Szólunk az építésfelügyelőnek, hogy figyeljen oda. 

Kovács Ernő: Sok sikert kívánok a költségvetés kivitelezéséhez. 

Sólyom Máté: Kilyénfalva és Újfalu között a helységtáblákkal kapcsolatosan 

érdeklődnék, mert meg volt ígérve, hogy meg lesznek rendelve. 

Egyed József: Meg vannak rendelve. Utána nézünk. 

Gál Katalin: A tegnap én is láttam, hogy Gyergyóújfalu Csomafalva fele való 

kijáratánál is a táblákat ledöntötte enyhén a szél, azt is kérném, hogy ellenőrizzék le. 

Mihálydeák Ervin: A tekepálya működtetésére van szabályzat? 

Egyed József: Deák László foglalkozik vele, tőle kell kérdezni. Az ő segítségét kell 

kérni. Bárki használhatja. 

Sólyom László: A kantint sikerült bérbe adni? 
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Egyed József: Még nem, még nem volt jelentkező. Reméljük, hogy lesz. A vállalkozók 

hiánya befolyásolja ezt, nem a pénz. 

 

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 


