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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 1238/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. április 7-én 16 órai kezdettel tartott, azonnali 

tanácsülés alkalmával került felvételre. A tanácsülés online lett megszervezve, videó 

konferencia formájában. 

Egyed József polgármester úr megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a 

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

cikkelyének előírásai szerint, a 2020/57-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. Miklós Károly 

10. Mihálydeák Ervin 

11. Sólyom László 

12. Sólyom Máté 

13. Szabó Ágoston Attila 

14. Tótpál László 

  

A gyűlésre mindenki bejelentkezett online. 

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.  

Egyed József polgármester elkezdi a gyűlést az első napirendi ponttal: 

1.  Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 

Egyed József: A következő tanácsos úr Elekes József úr. Javaslom elfogadásra 

személyét az üléselnöki tisztségre a következő három hónapra. Szavazásra bocsátja a 

napirendi pontot, kéri, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontot a 
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Képviselő Testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

Tótpál László tanácsos úrnak nem sikerült bejelentkezni online, emiatt lemaradt a 

napirend szavazásáról. 

Az újonnan megválasztott üléselnök, Elekes József tanácsos úr személyében, 

miután megállapította, hogy a tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták 

össze, üdvözli a jelenlévőket és az írásos meghívó alapján ismerteti a továbbiakban 

tárgyalandó napirendi pontokat: 

2. Határozattervezet a rendkívüli helyzetekben alkalmazandó szabályozás 

jóváhagyására Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsának ülésein 

3. Határozattervezet a CHR CIMENT ROMÁNIA cég által benyújtott előzetes 

panaszlevél visszautasítására 

4. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület 

elfoglalására az „Erdőkitermelő utak felújítása Gyergyóújfalu községben” 

megnevezésű beruházás elvégzésére 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu község polgármesterének felhatalmazására 

Gyergyóújfalu Községnek a GYERVÍZ Fejlesztési Társulásból valamint a 

GYERVÍZ DISTRIB KFT-ből való kilépést egyoldalú értesítésének letevésére 

6. Határozattervezet az AQUASERV MAROS-MURES víz és szennyvízszolgáltató 

fejlesztési Társulás létrehozására 

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének módosítására 

8. Határozattervezet az O.S Csikszereda által, az 1112/LJ/2020-as átirattal leközölt 

famennyiség indulási árának és értékesítési módjának jóváhagyására 

9. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község közvagyon leltárának módosítására 

10. Folyó ügyek   

Kiegészítés: 

11.  Határozattervezet az AQUASERV MAROS KFT létrehozására 

 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, javasolja, hogy az utolsó 

napirendi pont maradjon a folyó ügyek megtárgyalása kéri, aki elfogadja, 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Tótpál László tanácsos úrnak nem 

sikerült bejelentkezni online, emiatt lemaradt a napirend szavazásáról. 

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

2. Határozattervezet a rendkívüli helyzetekben alkalmazandó szabályozás 

jóváhagyására Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsának ülésein  

Egyed József: Az online tanácsülés elfogadásáról van szó. 

Elekes József: 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. Tótpál László tanácsos úrnak nem sikerült 

bejelentkezni online, emiatt lemaradt a napirend szavazásáról. 
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3. Határozattervezet a CHR CIMENT ROMÁNIA cég által benyújtott előzetes 

panaszlevél visszautasítására 

Egyed József: Jelenleg a cég nem fizet semmilyen illetéket, csak a terület után, ezért 

arra kérem a testületet, hogy amennyire lehet, harcoljunk ezért a dologért. A 

Prefektúrával is le van egyeztetve a dolog, de a cég nem akarja elfogadni, nem a 

pénzösszeg miatt, hanem azért, hogy ne teremtsünk precedenst. Arra kérem a testületet, 

hogy utasítsák el a CHR cég kérését. 

Sólyom László: A Prefektúra mit mondott, helyénvaló ez? 

Egyed József: A Prefektúra az adókivetést jóváhagyta. Ha a céget visszautasítsuk és 

nem tetszik neki, akkor mehet fellebbezni a bíróságra. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: 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. Tótpál László tanácsos úrnak nem sikerült 

bejelentkezni online, emiatt lemaradt a napirend szavazásáról. 

 

4. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület 

elfoglalására az „Erdőkitermelő utak felújítása Gyergyóújfalu községben” 

megnevezésű beruházás elvégzésére 

Egyed József: Volt már ilyen jellegű határozatunk, hogy mielőtt elkezdünk egy 

beruházást, átadjuk a cégnek a területet. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta 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. 

Elekes József: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu község polgármesterének felhatalmazására 

Gyergyóújfalu Községnek a GYERVÍZ Fejlesztési Társulásból valamint a 

GYERVÍZ DISTRIB KFT-ből való kilépést egyoldalú értesítésének letevésére 

Egyed József: A jogászok összeültek, megbeszélték, hogy az első lépés, amit meg kell 

tegyünk, az a Gyervíz cégből való visszalépés. És kidolgozták az új fejlesztési 

egyesületnek az alapszabályzatát.  

Sólyom László: Kitől kell visszakérjük a befektetett pénzt? 

Egyed József: Mikor felbomlik a cég, akkor vissza fogjuk kapni a befektetett pénzt és 

az lesz az alaptőkéje az új cégnek. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Levente: A munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
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Szabó Attila Ágoston: A szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a 

határozattervezetet. 

Elekes József: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

6. Határozattervezet az AQUASERV MAROS-MURES víz és szennyvízszolgáltató 

fejlesztési Társulás létrehozására 

Kovács Ileana Éva: A fejlesztési társulást Alfalu és Újfalu fogja létrehozni. Javasolni 

kell a fejlesztési társulás vezetőtanácsába 3 tagot. Kérünk javaslatokat. 

Kovács Ernő: Javaslom Kovács Levente tanácsos urat. 

Mihálydeák Ervin: Javaslom Tótpál László tanácsos urat. 

Bálint István Tibor: Javaslom Sólyom László tanácsos urat. 

Elekes József: 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, 1 tartózkodással (Sólyom 

László) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének módosítására 

Egyed József: A Hargita Megye Tanácsától kaptunk 20.000 lejt a korona vírus 

járványra. Ezt kellene befogjuk a költségvetésbe. Következő alkalommal 20.000 lejjel 

kevesebbet fognak nekünk utalni. Vásárolunk belőle fertőtlenítő szereket, kesztyűket és 

maszkokat.  

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: 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, 1 tartózkodással (Mihálydeák 

Ervin) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

8. Határozattervezet az O.S Csikszereda által, az 1112/LJ/2020-as átirattal leközölt 

famennyiség indulási árának és értékesítési módjának jóváhagyására 

Egyed József: Két értékaktáról van szó. Az elsőn, 7.193 darab fa szerepel, aminek a 

referencia ára 101,30 lej és a másodikon 392 darab fa szerepel, aminek a referencia ára 

136,16 lej.  

Kovács Ileana Éva: Ezek a referencia árak, az erdészet által javasolt árak és ezeken 

lehet kerekíteni. 

Kovács Levente: Ezek az árak nagyon-nagyon magasak, le kellene vegyünk a javasolt 

értékekből 20-20 lejt, mert így nem fogjuk tudni eladni a fát. Szerintem, amikor az 

erdészet kiállította az értékaktákat, akkor a javasolt árak aktuálisak voltak, de most már 

nem azok. 

Egyed József: Ezeket az árakat lefele nem szabad változtatni. Ha nem tudjuk ezen az 

áron eladni, akkor lesz arra egy procedúra. 
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Gál Katalin: Kerekítsük fel egész számokra a banikat, a 136,16 lejt például 140 lejre, 

vagy 138 lejre, hogy könnyebb legyen dolgozni az összegekkel. 

Mihálydeák Ervin: Ha a kikiáltási árán nem veszik meg a fát, akkor a licit törvény 

szerint, a következő meghirdetéskor csökkentik az árát 10 lejjel. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 

Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy 102 lej és 138 lej értékkel elfogadjuk a 

határozattervezetet? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Kovács 

Levente) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

9. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község közvagyon leltárának módosítására 

Kovács Ileana Éva: A múlt tanácsülésen felajánlott terület bevételéről van szó.  

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

10. Határozattervezet az AQUASERV MAROS KFT létrehozására 

Egyed József: A jegyzőnő bemutatja a fejlesztési társulat létrehozásának kritériumait, 

hogy kell kinézzen a vezetőtanácsa. A helyszíne Borzonton lesz. Erdős András urat 

nevezik ki vezetőnek.  

Kovács Ileana Éva: A cégnek a vezetőtanácsába benne kell legyen törvény szerint a 

polgármester úr és még javasoltunk egy-egy tanácsost a két létrehozó testületből. Az 

alaptőke 100.000 lej mind a két község részéről. Kérünk javaslatokat a vezetőtanácsba. 

Sólyom László: Javaslom Sólyom Máté tanácsos urat. 

Kovács Ernő: Javaslom Mihálydeák Ervin tanácsos urat.  

Bálint Attila: Megerősítem Mihálydeák Ervin tanácsos úr javaslását. 

Kovács Ileana Éva: Javaslom, hogy módosítsuk meg úgy a tervezetet, hogy a cég 

vezetőtanácsába legyen benne a polgármester úr és két tanácsos mind a két község 

részéről. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

11. Folyó ügyek 

Bálint Attila: Kértem a kilyénfalvi parkban a korhadt fáknak a kivágását, most már 

aktuális lenne újat ültetni helyette. És még kérni szeretném az Erdőlő útnak a javítását. 

Egyed József: Karbantartási tervet kértünk egy tervezőtől és majd az alapján fel kell 

kérjünk egy céget, hogy az alapján rakja rendbe. Fontos nekünk az Erdőlő út, mert arra 

is tudjuk terelni a forgalmat. Igaz, hogy a teherforgalom tönkre is teszi az utat, de annyi 
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pénz bejön nekünk ebből az útadóból, hogy abból meg tudjuk javítgatni.Húsvét után egy 

pár nappal elkezdjük a javítását. 

Elekes-Köllő Márta: A Vargában nagyon rossz az út, a gazdák kértek meg, hogy 

továbbítsam kérésüket, hogy vigyenek töltést az út javítására. 

Egyed József: A mezei utakkal csak akkor foglalkozunk, ha tényleg járhatatlanok. Most 

az utak nem bírják meg a nagy autókat, többet ártunk vele, mint segítünk. Majd később, 

nyáron szoktuk a mezei utakat javítani. De megnézzük a helyszínt és eldöntjük, mit 

tudunk tenni. 

Gál Katalin: Javasolnám, hogy vásároljunk a község lakói részére maszkokat, mert 

hamarosan kötelezővé teszik a viselésüket. Akár varrathatnánk is valakikkel, abban az 

esetben pedig az anyagot kellene biztisítani. 

Egyed József: Olyan maszkokat, amik megfelelőek a törvényes szabványoknak nem 

találtunk még a hivatal részére sem. A varrónők nem tudják ezen szabványok szerint 

elkészíteni és problémánk lehet belőle. Ha találunk és tudunk vásárolni megfelelő 

maszkokat, akkor venni fogunk nagyobb mennyiséget. 

Kovács Ernő: A Nyírben van teljesen járhatatlan mezei út, György Ferencel szemben, 

Szenéte fele. 

Egyed József: Van ott egy terület vita, ami miatt nem tudunk javításokat eszközölni, 

mert a gazdák nem tudják eldönteni, hogy merre kellene legyen az út. Megnézzük. 

Kovács Ernő: A Vargába két kocsi anyag is elég lesz a javításhoz. A tavaly a 

gazdáknak aláírásokat kellett gyűjteni a legeltetésre. Most hogy legyen? 

Egyed József: Ugyanúgy fog működni, mint a tavaly. 

Kovács Ernő: De az aláírásgyűjtést most nem lehet megoldani. 

Egyed József: Meg kell oldani, mert anélkül nem adhatjuk ki a területeket. 

Marthy Barna: Kilyénfalván javítani kellene az utat a Gáternél. 

Egyed József: A Gáter kertje végéig meg lesz csinálva. Megkérem a tanács tagjait, hogy 

térképezzék fel a forgalmasabb utcákat, hogy azokat tegyük be következőleg pályázatba. 

Mihálydeák Ervin: Az iskola csűrkertjébe , a Folyamba szükséges egy áteresz. 

Egyed József: Megnézzük holnap. 

Miklós Károly: Mezei utakat kellene javítani a gátba, a falu végén. 

Egyed József: Majd a nyáron. A közösségi utakat kell prioritásként tekinteni. 

Marthy Barna: A Folyamba én is mutatnék egy helyet, ahol szükséges lenne az 

útjavítás. 

Sólyom László: A szájmaszkokkal kapcsolatosan, a területi RMDSZ-nek volt egy 

kezdeményezése, hogy kerestek varrónőket, minden településről, a szájmaszkok 

varrására. Biztosítottak anyagot és már készülnek a maszkok, amiket ki fognak majd 

osztani a falvakban. 

Tótpál László: Köszönjük a töltést Tekerőpatakon, nagyon szépek lettek az utcák. 

Lenne egy kérésünk, hogy a rendőrséget a Völgykertbe kellene irányítani, mert a roma 

lakosságnak ismét felduzzadt a száma, mert látogatóban vannak a Domokosi rokonok. 

Egyed József: A polgárőrség jelezze, mikor ott vannak az idegenek, akkor felhívjuk a 

gyergyószentmiklósi polgárőrséget, mert a rendőrség jelenléte semmit sem ér. 

Szabó Attila-Ágoston: Ugyancsak mezei utas kérésem lenne, majd ha aktuális lesz.  
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Egyed József: Meghosszabbították a mandátumokat, úgy hogy lesz idő év végéig 

befejezni a munkálatokat. 

Bálint Attila: Érdeklődnék a kilyénfalvi kultúrotthon függönyrendszerrel 

kapcsolatosan. 

Egyed József:  Nincs aki felszerelje a függönyrendszert, mert a cég nem vállalta a 

válság ideje alatt. 

 

Elekes József: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem.  

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Elekes József           Kovács Ileana Éva 
 

 Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


