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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 2795/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. július 29-én 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 2020/104-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes  
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István Tibor 

3. Elekes-Köllő Márta 

4. Gál Katalin 

5. Kovács Ernő 

6. Marthy Barna 

7. Mihálydeák Ervin 

8. Sólyom László 

9. Sólyom Máté 

10. Szabó Ágoston Attila 

11. Tótpál László 

 

A gyűlésről hiányoznak Miklós Károly, Elekes József és Kovács Levente 

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 Köllő Márta tanácsos asszony, 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 Zonális Rendezési Terv jóváhagyására lakóházak építésére 

Gyergyóújfalu községben, Tekerőpatak faluban 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek, mint alapító tagnak a 

beleegyezésére a Gyervíz Distrib K.F.T. feloszlatására, felszámolására és 

törlésére 
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3. Határozattervezet a fogyatékos gondozók tervékenységi beszámolójának 

jóváhagyására a 2020-as év első negyedévére 

4. Határozattervezet a „Fúrt kút villamos energiával való ellátása” megnevezésű 

beruházás gazdasági-tehnikai mutatóinak jóváhagyására 

5. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező területek 

elfoglalására a „Fúrt kút villamos energiával való ellátása” megnevezésű 

beruházás végrehajtására 

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének módosítására   

7. Határozattervezet a 2019 szeptember 16-i 13041-es értékbehelyezési aktában 

meghatározott, széldöntésből származó famennyiség kikiáltási ára módosításának 

jóváhagyására, ami nem volt értékesítve a 2020 május 28-i árverésen 

8. Az előző, 2020 június 25-i, valamint a július 9-i ülések jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 

9. Folyó ügyek 

 

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

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 11 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Zonális Rendezési Terv jóváhagyására lakóházak 

építésére Gyergyóújfalu községben, Tekerőpatak faluban 
Egyed József: Ez a terület ipari zónának volt nyilvánítva, most feldarabolódott és 

lakóterületnek minősítenénk. A fiatalok arra a részre építttek, ezért kérem a testületet, 

hogy támogassák a hatérozattervezetet. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes Köllő Márta 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek, mint alapító tagnak a 

beleegyezésére a Gyervíz Distrib K.F.T. feloszlatására, felszámolására és 

törlésére 

Egyed József: Beszéltünk már róla, már kértük, hogy ki szeretnénk lépni a cégből, de a 

gyergyói jogászok a cég megsemmisítését javasolják. Kérem, hogy támogassák a 

határozattervezetet, hogy a község kaphassa vissza a befektetett pénzét. 

Mihálydeák Ervin: A szociális bizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Szabó Attila Ágoston: A munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes Köllő Márta 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
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ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet a fogyatékos gondozók tervékenységi beszámolójának 

jóváhagyására a 2020-as év első negyedévére 

Egyed József: Mindenki megkapta a beszámolót, mindenki jól végezte a dolgát, 

kihágások nem történtek.  

Mihálydeák Ervin: A szociális bizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Elekes Köllő Márta 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

4. Határozattervezet a „Fúrt kút villamos energiával való ellátása” 

megnevezésű beruházás gazdasági-tehnikai mutatóinak jóváhagyására 

Egyed József: A beruházás ott tart, hogy a vezetékek el vannak vezetve a tartályig, még 

csatlakoztatni kell a vasútnál. Egyeztetve volt az Electrica céggel, 70.000 lejbe kerül a 

teljes beruházás. 2-3 oszlop kicserélése is benne van. 

Mihálydeák Ervin: A szociális bizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Szabó Attila Ágoston: A munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes Köllő Márta 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 

területek elfoglalására a „Fúrt kút villamos energiával való ellátása” 

megnevezésű beruházás végrehajtására 

Egyed József: A munkálatok idejére a területek elfoglalásáról van szó. 

Mihálydeák Ervin: A szociális bizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes Köllő Márta 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének 

módosítására   

Egyed József: Ez az idei első igazi költségvetés módosítás. A bevételi oldalon kaptunk 

5.000 lejt 5 darab bejárati hídnak a javítására, az Alszeg és az Újúti részen. A kiadási 

oldalon a 100.000 lejt, amit, amit a falunapok megszervezésére szántunk, javasoljuk 

másképpen elkölteni. Ebből 60.000 lejt az egyházaknak osztanánk szét egyenlő arányba 

és 40.000 lejt a két darab pályának a műgyeppel való cseréjének a kialakult hiány 
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fedezésére. 135.000 lejt szeretnénk a vízhálózat bővítésére utalni, a Nyír, az Örmény és 

a Nagy utcákban. Ezt az összeget a járdáktól vennénk el ideiglenesen, mert úgy néz ki, 

hogy az idén nem kerül sor a munkálatokra. 30.000 lejes összeget elő szeretnénk hozni a 

negyedik negyedévről a harmadikra, hogy tudjuk kifizetni a fát. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Egyed József: A használt műgyepet kérték kicserélésre az iskola, mivel 

megrongálódott. Ez a pálya L alakú és egy kosárlabda pályát is tartalmaz, ami még 

20.000 lejes plusz költséggel járna. 200.000 lej volt rászánva, de még szükség van 

40.000 lejre, hogy ne kelljen lemondani egyik pályát sem. 

Elekes Köllő Márta 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

7. Határozattervezet a 2019 szeptember 16-i 13041-es értékbehelyezési aktában 

meghatározott, széldöntésből származó famennyiség kikiáltási ára 

módosításának jóváhagyására, ami nem volt értékesítve a 2020 május 28-i 

árverésen 

Egyed József: 420 köbméter széltöréses parcelláról van szó. 90 lejes áron nem sikerült  

eladni ezt a mennyiségű fát. Javasolt ára az erdészetnek 70,19 lej. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet és 72 lejt 

javasolt. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet és a 72 

lejes árat. 

Elekes Köllő Márta ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy 72 lejes áron 

legyen meghirdetve a fa eladásra? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

8. Az előző, 2020 június 25-i, valamint a július 9-i ülések jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 

Elekes Köllő Márta ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a június 25-i és 

a július 9-i jegyzőkönyvekhez? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki 

van amellett, hogy a június 25-i és a július 9-i jegyzőkönyvet az előterjesztett formában 

elfogadjuk? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

elfogadta a jegyzőkönyvet.  

 

9. Folyó ügyek 

Gál Katalin: Milyen fejlemények vannak a hulladékszolgáltatásban? 

Egyed József: A szerződés a Huron céggel lejárt, közbeszerzésre került a szolgáltatás és 

egy cég jelentkezett Maros megyéből. Kértek egy olyan módosítást, hogy 2 nap szedjék 

a szemetet, Kilyénfalván és Tekerőpatakon csütörtökön és Újfaluban szerdán. A 

következő kiírásban minden hétre írunk ki szemétszállítást. A szelektív hulladékgyűjtés 

is beindult. Az üveget is elszállítják. Ez jó, mert az üveg súlyos és a nagy hulladék 
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mennyiség miatt büntetéseket is kellett fizetni.  

Gál Katalin: Zsákok igényelhetők? 

Egyed József: Igen. Zsákba kérik kirakni, külön válogatva. 

Gál Katalin: A függönyrendszert mikor hozzák? 

Egyed József: Megvan a függönyrendszer érkezve, fel is van már szerelve. A háttér 

függöny is megvan és a spalétok is. 

Gál Katalin: A régi tanács épületének a munkálatai mikor kezdődnek és mikor 

fejeződnek be? 

Egyed József: Mikor kezdődik, azt tudjuk, jövő héten adjuk a kezdési parancsot, hogy 

mikor végeznek, azt nem tudjuk, a cégtől függ. 

Szabó Attila-Ágoston: Érdeklődnék a két mezei útnak a javításával kapcsolatosan. 

Egyed József: Nincs meg, mert nincs pénz, csövet vásároltunk, hogy az árvizes 

problémákat megoldjuk Tekerőpatakon és Kilyénfalván. Gyűrűket kellett több helyre 

betenni és a Maros híd mellé is vettünk egyet. Kell jöjjünk egy javaslattal, honnan 

tudjunk pénzt elvenni erre a célra. Őszre ígérem, hogy megoldjuk valamilyen formába. 

Tótpál László: Köszönet a Gergely utca javításáért. Volna még egy kérés, hogy 100-

150 méter sáncot kiásni és kitakarítani. A kultúrház mellőli kukákat elvitték. 

Egyed József: Köszönjük a lakosok türelmét. Az ásást a munkások megoldják. A 

kukákat a Huron cég hozta a kultúrotthon mellé, az ő tulajdonuk volt. Az új cégtől 

kérünk majd másikat. 

Marthy Barna: Érdeklődnék az Erdőlő út javításával kapcsolatosan. 

Egyed József: Befejeztük a javítását.  

Marthy Barna: A mezei utakra is érkeztek panaszok. A közutak javítása folytatódott? 

Egyed József: Nem volt kérés a javításokra. Tegyenek le kérést a lakosok erre, ha van 

rá igény. 

Kovács Ernő: Mezei utakkal kapcsolatosan, azt jegyezném meg, hogy az árkok sok 

helyen meg vannak rakva bálákkal. Azt nem szabad betömni, mert akkor az utak sosem 

lesznek jók. 

Egyed József: Mindenhol jelenség ez, hogy a levezető árkokat eldugták. Majd 

megpróbáljuk kitakarítani ezeket az árkokat. 

Sólyom László: A régi orvosi rendelőnek mi lesz a sorsa? 

Egyed József: A Böjte atya által alapított délutáni foglalkozásban részesülő gyerekek 

használják. Közbeszerzésre fogjuk adni, mert érdeklődött egy fogorvos. Vásároltunk 

villanybojlert is. Használható az épület. 

Sólyom László: Érdeklődnék az Aquaserv céggel kapcsolatosan. 

Kovács Ileana Éva: Be van jegyezve a cég és tanácsadót keresnek, aki segít az 

engedélyek beszerzésében. 

Bálint Attila: Kértem árokmélyítést az iskola udvarán. 

Egyed József: Az árvizek eltereléséről beszéltünk mérnökökkel. Úgy egyeztünk, hogy 

mi csináljuk meg, megvásároljuk a csöveket, betesszük, megépítjük a torlaszt, ami 

eltereli a vizet a mezőre. Reméljük, hogy az őszi esőzést meg tudjuk oldani. Az iskola 

udvarán a megoldás az lenne, hogy jövő évbe a felújítás tervezetét az egyház kellene 

megcsinálja és kérje az önkormányzat segítségét. 

Mihálydeák Ervin: Volt szó a víz elterelésről Kosztáéknál. Ezzel kapcsolatosan 

érdeklődnék. 
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Egyed József: Jártak ki helyszínen, azt kérik a tulajdonosok, hogy hordjuk el a földet 

onnan. Ezt nem tudjuk megoldani. Emiatt nem tudjuk ott az árkot kiásni. 

Bálint István : Van egy lakossági észrevétel, kérés, hogy a Mester utcába szükség volna 

egy kis töltésre. Aszfaltozás lesz ott? 

Egyed József: A Mester utca fel van javítva, olyan formába, hogy lehetne az 

aszfaltréteget rátenni. Megnézzük. 

Bálint István: Hány százalékban van a lakóterület közművesítve?  

Egyed József: Minden utcába van csatornahálózat. Minden pompaház működik. 

Bálint István: Egy lakos jelezte, hogy másfél éve tett le kérést a faluvégén, Bartalis 

Csaba, de nem oldódott meg a kérése. 

Egyed József: Ahol cég van és nem laknak ott, azt nem kezeltük prioritásnak. A 

lakóházak a fontosabbak. 

Bálint István: A Csík utca végébe akkor miért volt szükséges kivinni a hálózatot oda, 

ahol nem lakik senki? 

Egyed József: Van ott egy ipari zóna és befektetőket szeretnénk odacsalni. 

Bálint István: Ott csak a Carrion cég van. 

Egyed József: Bartalis Csaba a vízre volt nagyon ráállva. Azt a 100 métert a hálózattól 

a cégjéig meg tudja oldani. 

Sólyom László: Meddig tart az ipari zóna? 

Egyed József: Az elágazásig. Van is érdeklődés cégektől, reméljük, hogy idejönnek. 

Bálint István: A központi kukákat gyakrabban kellene üríteni, mert nagyon rosszul 

néznek ki. 

Egyed József: Hetente háromszor takarítjuk ki. Ez azt jelenti, hogy élet van ott, ennek 

pedig örvendeni kell. Igyekszünk tisztán tartani. Kell gondolkozzunk egy tároló 

létrehozásán, ahova gyűjteni lehet a felesleges tárgyakat, például rekamék, fölösleges 

ágak, stb. 

Elekes-Köllő Márta: Van egy javaslatom, hogy falunapokra szervezzenek 

pedagógusnapot, mert máshol is van ilyen. Az egészségügyre is gondolok, hogy 

értékelni kellene őket, hogy érezzék, hogy támogatva vannak egy jó szóval, egy 

dicsérettel. A nyugdíjasokat is meg lehet hívni. Ez egy szép gesztus lenne és 

megérdemelnék, hogy elismerjük a munkájukat. 

 

Elekes Köllő Márta: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az 

ülést ezennel berekesztem.  

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Elekes Köllő Márta          Kovács Ileana Éva 
 

 Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


