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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: ______/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. április 29-én 16 órai kezdettel tartott, munkaterv 

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

videó konferencia formájában. 

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a Közigazgatásról 

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

előírásai szerint, a 2020/63-as 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.  

Az üléselnök, Elekes József 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: 
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1. Határozattervezet egy sportpálya ingyenes használatba vételének jóváhagyására 

óvodás gyerekek számára 

2. Határozattervezet a helyi adók és illetékek növelésére a 2021-es évre a 3,8 

százalékos infláció mértékével 

3. Határozattervezet a 11/2020-as határozat visszavonására 

4. Határozattervezet a 2020-as Költségvetés kiegészítésére 

5. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu község közvagyonát képező terület 

elfoglalásának jóváhagyására a „Csatornahálózat kibővítése Gyergyóújfalu 

községben” megnevezésű beruházás kiegészítésének elvégzésére  

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Költségvetése végrehajtásának 

jóváhagyására a 2020-as év első negyedévére  

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2019-es évi Költségvetése 

végrehajtásának jóváhagyására 

8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa 

Státusjegyzékének módosítására 

9. Határozattervezet az előleget szavatoló garancia levél meghosszabbításának 

jóváhagyására a „Délutáni oktatás létrehozása” megnevezésű beruházás keretében 

10. Folyó ügyek    

Kiegészítés: 

11. Határozattervezet az 58/2019-es Határozat módosításának jóváhagyására  

 

Gál Katalin: Úgy vettem észre, hogy a jegyzőkönyvek elfogadása kimaradt, ezért 

javaslom, hogy a jegyzőkönyvek elfogadása legyen a 10-ik napirendi pont, utána 

következzen a kiegészítésként javasolt napirendi pont és utólag a folyó ügyek. 

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 egy sportpálya ingyenes használatba vételének 

jóváhagyására óvodás gyerekek számára 

Egyed József: Már beszéltünk erről a témáról, egy műgyepes pályáról van szó, az óvóda 

udvarán. Jövő héten kezdődnének a munkálatok.  

Gál Katalin: Miután lejár a szükségállapot, és elindul az oktatás, akkor kérem, hogy 

támogassák azt a lehetőséget, hogy a többi óvódások is használhassák a pályát.  

Egyed József: Ez a pálya mindenkinek fel van ajánlva használatra. 

Kovács Levente: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

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.  
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2. Határozattervezet a helyi adók és illetékek növelésére a 2021-es évre a 3,8 

százalékos infláció mértékével 

Kovács Ileana Éva: A fiskális törvénykönyv szerint ha pozitív az inflációs ráta, 

kötelező megemelni az adókat ennek az inflációnak az értékével. A statisztikai hivatal 

3,8%-os inflációt közölt, ezért van a határozattervezet elfogadásra javasolva. 

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.  

 

3. Határozattervezet a 11/2020-as határozat visszavonására 

Kovács Ileana Éva: Két pályázatnál volt kifizetés eszközölve, amihez a pénzügy kérte 

ezt a határozatot, amivel jóváhagyjuk ezeket a kifizetéseket. A Prefektus Intézménye a 

visszavonás indoklásába azt írja, hogy mivel mind a két beruházás folyamatban levő 

beruházás, a tavalyi költségvetésbe már jóvá volt hagyva és a pénzügy ezt a határozatot 

feleslegesen kérte.  

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.  

 

4. Határozattervezet a 2020-as Költségvetés kiegészítésére 

Egyed József: Hargita Megye Tanácsától kaptunk 50.000 lejt papíron. A 20.000 lejből 

is, amit a múltkor leosztottak, 6.000 lej jött még csak be, mivel a jövedelem adóból 

vannak leosztva ezek az összegek. Rendvédelemre tették, ezért mi is oda javasoltuk 

befogni az összeget. 

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.  

 

5. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu község közvagyonát képező terület 

elfoglalásának jóváhagyására a „Csatornahálózat kibővítése Gyergyóújfalu 

községben” megnevezésű beruházás kiegészítésének elvégzésére  

Egyed József: A kanalizálás vége fele kiderült egy olyan dolog, hogy egyes betervezett 

részekről le kellett mondani, mivel ott már létezett csatornázás, de viszont a 

szerződésben szereplő rendszernek a hossza nem csökkenhet, ezért újabb szakaszokat 

kell betenni. Az új szakaszok már meg is vannak terveztetve, bele is fért volna a 

költségekbe, viszont lett egy plusz költség a bérnövekedések miatt, amit önrészként ki 

kell majd fizetni. Az új részek, amiket belefoglaltunk, olyan részek, ahol egyáltalán 
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nincs csatorna, a Városvize fele, az Árokköze bal ága, a Kicsiszer és a 165-ös községi út 

mellett egy kis szakasz. 

Szabó Attila Ágoston: Már többször kértük, hogy a Varga utcába is a kanalizálást és a 

vízvezetés oldódjon meg. 

Egyed József: Ott nincsenek lakóházak, amire kérjük a csatornázást. Az ott levő cég be 

tud csatlakozni a rendszerbe más módon is, a lakóházak prioritást élveznek. 

Sólyom Máté: A Vargába nem tartozik bele Bartis Csaba kérése is a kanalizálásra? 

Egyed József: Nincs benne, de az ő cégje sincs messze a rendszertől. 

Sólyom Máté: Saját erőből kell megoldja? 

Egyed József: Igen, mert a lakóházak fele vittük a rendszert, az a prioritás. 

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. 

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.  

 

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Költségvetése végrehajtásának 

jóváhagyására a 2020-as év első negyedévére  

Egyed József: Igazából csak pályázatokra költöttünk, az önkormányzat fenntartására, 

vásároltunk védőfelszereléseket és az utakra költöttünk egy keveset.  

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.  

 

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2019-es évi Költségvetése 

végrehajtásának jóváhagyására 

Egyed József: Ezt a költségvetést a 2020-as tárgyalásakor bemutattuk, ez alapján 

terveztük az ideit.  

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.  

 

8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa 

Státusjegyzékének módosítására 

Kovács Ileana Éva: Mivel a turisztikai irodánál felszabadult egy hely, ezért javasoljuk, 

hogy a posztot áttegyük olyan irodára, ahol erre szükség van. 
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Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Levente: A Munkaügyi 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.  

 

9. Határozattervezet az előleget szavatoló garancia levél meghosszabbításának 

jóváhagyására a „Délutáni oktatás létrehozása” megnevezésű beruházás 

keretében 

Egyed József: Ahhoz, hogy a felszerelést és az eszközvásárlást is meg tudjuk csinálni, 

szükséges, hogy meghosszabbítsuk a szerződést. Ez 2.800 lejbe kerül nekünk, amiből az 

idén 900 lejt kell kifizetni. 

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.  Az előző, február 20-i és április 7-i ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása  

Elekes József ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a jegyzőkönyvekhez? 

Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy 

jegyzőkönyveket az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 14 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket.  

 

11. Határozattervezet az 58/2019-es Határozat módosításának jóváhagyására  

Kovács Ileana Éva: A csíkszeredai erdészet jelezte, hogy nem jelentkezett vevő a 420 

köbméter famennyiség megvásárlására. Mivel  a határozatba csak az volt írva, hogy csak 

liciten lehet eladni a fát, bele kell írjuk, hogy direkt egyezkedéssel is el lehet adni. Az ár 

nem változott, marad a 90 lej, így reméljük, hogy el lehet adni a fát. 

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.  

 

12. Folyó ügyek 
Egyed József: A kilyénfalvi fakivágás ma megoldódott. A Varga utcába két kocsi követ 

viszünk ki, mind a két ág meg lesz csinálva. A Folyam Malom útján teszünk egy csövet, 

hogy megoldjuk a víz lefolyását. 

Gál Katalin: Megköszönöm a 65 év felettieknek kiosztott maszkokat és kesztyűket. 

Felhívnám a figyelmet, hogy két napja nem működik a közvilágítás. 

Egyed József: Tegnap délután dolgoztak a közvilágítással, a nagy szél miatt hibásodott 

meg. 
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Kovács Levente: Volna egy olyan javaslatom, hogy indítsunk el egy folyamatot, hogy a 

bányától Vasláb fele egy 3-4 km-es szakaszon ki kellene gyéríteni a fűzfákat az út 

mellől és meg kellene gréderezni az utat. Nem tudom, milyen módon lehetne 

megjavítani, a Fejlesztési Egyesület segítségével, vagy a Vaslábi önkormányzat 

segítségével, mert nem tudom, hogy kinek a hatáskörébe esik az az útszakasz.  

Egyed József: Jogilag meg kell nézzük, hogy hogyan kivitelezhető. Kértünk egy 

karbantartási tervet az Erdőlő útra, mert terelni szeretnénk arra a forgalmat. Következő 

tanácsülésre adok választ, hogy hogyan lehet megcsinálni és mennyibe kerülne. 

Marthy Barna: A teherforgalom nagyon fel van gyorsulva. Mit lehet csinálni? 

Egyed József: A közúton semmit nem tudunk csinálni. Esetleg tudunk jelezni a 

rendőrségnek. 

Mihálydeák Ervin: Köszönöm, hogy a Malomútján a híd elkészült. 

Miklós Károly: A lakosság kérésére szeretném kérni a polgármester úr válaszát. 

Egyed József: Kijártunk, megnéztük és a megoldás az lesz, hogy az utat rendbe kell 

rakjuk. Azért jártak ott, azon a területen, mert rossz volt az út. Senki nem akar elvenni 

semmit mástól, csak az útnak a rossz állapota okozta a konfliktust. Jövő hét folyamán 

megoldjuk.  

Sólyom László: A cég aki a csatornázási munkálatokat csinálja felfüggesztette a 

munkálatokat? És ha igen, milyen okra hivatkozva tette ezt? 

Egyed József: Egy bukaresti cég kellene beszerelje a pompákat és az nem vállalta, hogy 

kijön szerelni a szükség állapot ideje alatt. 

Sólyom László: És ha kimennek a határidőből? 

Egyed József: Még nem mentek ki a határidőből, de attól függetlenül, még nincs meg a 

munkálat. Tehetetlenek vagyunk, de nem tőlünk függ. 

Tótpál László: A tekerőpataki úttal kapcsolatosan megjegyezném, hogy ott az illető 

területmegsértésért volt kiborulva, amiért lezárták azt az utat és pozitívumként 

jegyezném meg, hogy a pérásiak nagyon tevékenyek és egy kutat építettek, ami sok 

embert lát el ivóvízzel. 

Szabó Attila Ágoston: A felszegi gazdák folyamatosan érdeklődnek, a mezőgazdasági 

utak javításával kapcsolatosan. Néhányat megjegyeznék, hogy melyek lennének 

fontosabbak a környéken: a Pipás üzlettől a kilyénfalvi Erdőlő útjáig, és még egy, a 

völgyben, a Malom útjáról, ami vezet ki a határ fele. Ezek az utak nagyon elromlottak és 

mezőgazdasági gépekkel nem tudják használni őket. 

Egyed József: Az eddigi útjavítások elvitték az első két negyedévben útjavításokra utalt 

összegeket. Az Erdőlő út a harmadik negyedévre félretett pénzből lesz javítva. Ha még 

osztanak le pénzeket, akkor még javasolni fogunk útjavításokra belőle. Türelmet kérek. 

Azokat a beruházásokat, amik önerőből voltak elképzelve, a járdákat elkezdtük 

terveztetni, a tornatermet is megterveztetjük, de ha nem megfelelően alakul a pénzügyi 

helyzet, akkor nem adjuk ki a kezdési parancsot. Majd a harmadik negyedévbe 

eldöntjük. 

Kovács Levente: Az adófizetés és a büntetések kifizetése hogy oldható meg? 

Egyed József: Aki nem utalja át online, az ide jön az önkormányzathoz, a kollégák 

lemennek, elveszik a pénzt és aztán leviszik a nyugtát érte. Bármilyen ügyet ugyanígy 

megoldunk. Június 30-ig meg van hosszabbítva az adókedvezmény. 
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Gál Katalin: Jó volna valamilyen tájékoztatás a lakosság fele az adófizetésről, az online 

fizetésről, hogy az emberek tudják mennyit kell fizessenek, hogy mi az eljárás, vagy 

esetleg telefonszámot, ahol érdeklődni tudnak. 

Egyed József: Megnézzük mit tehetünk. Gőzerővel dolgozunk a honlapon is. Viszont a 

személyi adatokat nem tehetjük ki. 

 

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 


