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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 1784/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. május 28-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 2020/77-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, 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: 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben létező szociális szolgáltatások éves 

Tervének jóváhagyására  
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2. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális 

szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására 

3. Határozattervezet a Vidékfejlesztési Minisztérium 15.1-es Erdészeti 

kötelezettségvállalások kifizetése megnevezésű intézkedése keretén belül állami 

támogatás igénylésére 

4. Az előző, 2020 április 29-i valamint a május 11 és 18-i ülések jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 

5. Folyó ügyek 

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 Gyergyóújfalu községben létező szociális szolgáltatások 

éves Tervének jóváhagyására  

Egyed József: A szociális részlegnek a munkavégzése, a szolgáltatásai vannak 

felsorolva, nagyjából ugyanazok, amik a tavaly is voltak. 

Kovács Levente: A munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József 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. 

 

2. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális 

szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A testület erre a célra a következő összegeket hagyta jóvá: 48.000 

lejt a Caritasnak az idősek otthoni gondozására, 7.000 lejt a hátrányos gyerekek 

számára, ugyancsak a Caritas által biztosított szolgáltatásokra, 25.000 lejt a 

gyerekotthonokban levő Gyergyóújfalu községből származó gyerekek gondozására és 

22.000 lejt az intézményesített fogyatékos személyek gondozására.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József 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 Vidékfejlesztési Minisztérium 15.1-es Erdészeti 

kötelezettségvállalások kifizetése megnevezésű intézkedése keretén belül állami 

támogatás igénylésére 

Egyed József: Van egy lehetőség pályázni a román állam „Az erdő csendje” 

megnevezésű programjára. Egyeztettünk az erdészetekkel, a program értéke 18.800 

euró, amiből 5%-ot kell átadni az erdészetnek, a többit pedig a hivatal felhasználhatja 

erdőőrzésre, munkálatokra. 
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Kovács Levente: A munkaügyi bizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Szabó Attila Ágoston: A szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a 

határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József 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. Az előző, 2020 április 29-i valamint a május 11 és 18-i ülések 

jegyzőkönyvének jóváhagyása 
Elekes József ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e az április 29-i 

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

hogy az április 29-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi 

Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

jegyzőkönyvet.  

Elekes József ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a május 11-i 

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

hogy a május 11-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 

12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet.  

Elekes József ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a május 18-i 

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

hogy a május 18-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 

12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet.  

 

5. Folyó ügyek 

Gál Katalin: Elsősorban szeretném a hivatal munkáját megköszönni ebben a nehéz 

időszakban. A kereskedők ellen kellene hozzunk egy határozatot, amiben megtiltjuk 

községszinten a mozgókereskedést. És szeretnék tájékoztatást kérni, a fertőzött 

személlyel kapcsolatban, mert nagyon sokan pánikolnak miatta. 

Egyed József:  A törvény tiltása ellenére is járnak a kereskedők, de nem tudom, hogy 

kell-e ellenük határozatot hozni. Megnézzük a jegyzőasszonnyal. A fertőzött személlyel 

kapcsolatosan, volt egy kommunikáció a hivatal részéről és kértem a sajtót, hogy ne 

nyilatkozzon semmit, csak ha lesz konkrét eredmény. Gyorstesztet csináltak, ami pozitív 

lett, utána kiszűrték, hogy volt valamilyen gyulladás a hölgy szervezetében és amíg nem 

lesz két negatív tesztje, addig fertőzöttnek számít. Holnap veszik le a második mintát. A 

hölgy jól van, tünetmentes. A családját nem kellene bántani, mert sosem lehet tudni, 

mikor ki kerül bajba. Segíteni kell őket, bíztatni, mert nehéz lelki terhet cipel a család. 

Szombat reggel lesz eredmény, addig kértem a sajtót, hogy ne nyilatkozzon. 

Tótpál László: Én is köszönöm a hivatal munkáját, hogy megoldották ebben az 

időszakban is az ügyfelek dolgait. Ismét idegenek vannak a Völgybe, kérjük 
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ellenőrizzék le őket. A lakosok köszönik az utcák töltését. A Gergely utcába szükség 

lenne még egy kis javításra. 

Egyed József: Igyekeztünk úgy végezni a munkát, hogy minden meglegyen, az Apia-s 

támogatás is, majd az aláírásokat is megszervezik. A hivatal részéről egyenlőre 

visszaálltunk a zárt kapus munkára, a vírusos eset miatt. Az utcákat, ahol munkálatok 

folytak, újra fogjuk kövezni. 

Bálint Attila: Az Erdőlő út javításával kapcsolatosan érdeklődnék. 

Egyed József: 5 cm réteget szerződtünk ki, 100 autó anyagot tesznek rá. Egyszer le 

lesznek födve a gödrök és utána a maradékot ráosztják. A hivatal vásárolta az anyagot, 

1800 tonna követ. 

Sólyom László: Pár nappal ezelőtt a vízimalom területén szomorúan tapasztaltam, hogy 

siralmas az állapota. Kijavítja-e még a cég, garanciába van-e a munkálat? 

Egyed József: A tavaly tapasztaltuk, hogy beleállt a gomba. Készítettünk egy 

tanulmányt a céggel, hogy mi a teendő. Azt javasolta a tervező, hogy szedjük fel a 

padlót, hogy tudjon kiszáradni. Majd ezt a rehabilitációs tervet behozzuk a tanács elé. 

50.000 lejes kár keletkezett ott, majd a tanács el kell döntse, hogy támogatja-e a javítást. 

Sólyom László: Nincs garanciába? Nem terheli a céget? 

Egyed József: Nem. A baj az, hogy nincs kihasználva az épület, hogy nincs benne élet. 

Gondolkozni kellene, hogy lehetne megnyitni és életet lehelni bele. 

Sólyom László: Valószínű, hogy a cég is felelős, mert a közbirtokosság épületénél is 

rengeteg probléma adódott. Azt javaslom, hogy többet erre a cégre ne bízzunk más 

munkálatot. 

Egyed József: A focipályánál az épületet ők mentették meg. Én úgy gondolom, hogy a 

cég helytálló. De amúgy is a közbeszerzésen az a cég nyeri meg a munkálatot, aki a 

legjobb árat adja, nincs lehetőségünk beleszólni. Ennél sokkal gyengébb cégek is 

vannak.  

 Kis türelmet kérek a csatornázással. Hétfőtől dolgoznak, szerelik fel a pompákat. 

Hamarosan az emberek tudnak majd csatlakozni. Június folyamán megoldódik.  

 Az erdei utas pályázattal is dolgoznak már, Gáborútjának kétharmada megvan, 

kellene fogjanak neki az Oprai résznek. A focipályán a délutáni oktatási projektnél még 

körülbelül két heti munka van hátra, az épület előtt a térkövezés van még hátra. A külső 

játszótérre is leadtuk a tender füzetet Gyulafehérvárra. 

 A régi néptanácsnak a felújítására is le van adva a technikai terv, ha jóváhagyják, 

adhatjuk ki a kezdési parancsot, reméljük, hogy június hónap folyamán megkezdődnek a 

munkálatok.  

 A tervezést a járdára elkezdtük, sok olyan hely van, ahol le kell födni az árkot, 

vagy lefödött csöves megoldás is van. Ezt majd a testület elé hozzuk, ha kész lesz, hogy 

a testület döntse el, hogy melyik változatot támogatja.  

 A tornateremnél is kiszerződtük a munkálatot, nekifogtak összeállítani a 

tanulmányt, amit majd a testület el kell döntsön, hogy támogat-e.  

 A fúrt kútnál nagyjából a csövezés be van rakva, még a vasút alatt nincs átfúrva 

és össze kell kössék a vezetékeket, remélhetőleg a héten megoldják, ha jó idő lesz. 

Megkértük a tanulmányt az áramforrás odaszállítására, ami olyan 80.000 lejes 
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költséggel jár. Beszéltünk az Electrica céggel, ők ki fogják küldeni a szerződéseket és 

nekik fogjuk kifizetni a pénzt, ők végeztetik majd el a munkálatot.   

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 


