
 1 

 

ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 2796/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. augusztus 12-én 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 

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 2020/112-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 

 

A gyűlésről hiányoznak Marthy Barna, Tótpál László és Sólyom Máté tanácsos 

urak. Mihálydeák Ervin tanácsos úr, a napirendi pontok elfogadása után érkezett. 

Jelen vannak Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 

jegyzője, Ferencz Lehel, közbeszerzési felügyelő a Polgármesteri Hivatal részéről és 

Kacsó Dénes úr, közbeszerző szakértő. A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre 

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 rendkívüli ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Köztisztasági Közszolgálata 

közbeszerzési szolgáltatási szerződés által való kiszerződésének, Lehetőség 

tanulmányának, Szabályzatának valamint Feladat füzetének jóváhagyására 
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2. Határozattervezet pénzügyi támogatás nyújtására a 2020-as évi Költségvetésből a 

Tekerőpataki Római Katolikus Plébánia részére 

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

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pont tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Köztisztasági Közszolgálata 

közbeszerzési szolgáltatási szerződés által való kiszerződésének, Lehetőség 

tanulmányának, Szabályzatának valamint Feladat füzetének jóváhagyására 

Ferencz Lehel: Július 1-én megszűnt az 5 éves szerződés az RDE Huron szolgáltatóval. 

Három hónapra kötöttünk egy időszakos szerződést, amíg a közbeszerzési procedúra 

lezajlik. Gyergyóújfalu községbe szemétszolgáltatót keresünk. A közbeszerzést az 

esettanulmány alapján indítottuk, a tanács kellene döntsön, hogy direkt módon, vagy 

delegált módon történjen a szemét összegyűjtése. Mivel az apparátusnak nem áll 

módjában megoldani, ezért delegálni kell egy cégnek a szolgáltatást. Most a törvény 

megengedi, hogy nem csak koncesszióba lehet odaadni a delegálást, hanem olyan 

formába intézni az ügyet, hogy semmi javat nem adunk át a cégnek. A tanács ez a két 

lehetőség között kellene döntsön. A szerződés időtartama 5 év. 

Kacsó Dénes: A közbeszerzésen én fogok segíteni a kiértékelő bizottságnak. A 

célszerűségi tanulmány arról szól, hogy ezt a két lehetőséget mérlegeljük. A törvény ad 

lehetőséget arra is, hogy a saját apparátus céget alapítson és saját maga végezze el a 

szolgáltatást. Mivel erre nincs lehetőség, mindenkinek kézenfekvőbb dolog, hogy 

delegálja a szolgáltatást. A 98-as közbeszerzési törvény lehetőséget ad, hogy nyílt licitet 

szervezzenek az eljárásnak. 

Ferencz Lehel: A munkafüzet tartalmazza azt, hogy hogyan szeretnénk a szolgáltatást 

tovább, hogyan szeretnénk, hogy a jelentkező cégek ezt a szolgáltatást elvégezzék. Több 

felvetés van. A községünkben kéthetente történik a szemétgyűjtés és havonta egyszer a 

szelektív hulladékgyűjtés. Lehet változtatni, hogy hetente történjen a szemétgyűjtés és 

havonta kétszer a szelektív hulladékgyűjtés. Ezt a tanács dönti el. Nagyon lényeges még 

a termelt hulladékmennyiség. Falusi környezetbe a törvények előírásai szerint, a termelt 

hulladék mennyisége 0,15 kg/nap/fő. Az előző szerződés 4000 főre volt megkötve. Az 

előző évben a községben 0,35 kg/nap/fő volt a termelt hulladékmennyiség. Ezért lenne 

lényeges, hogy az emberek szelektíven gyűjtsenek és visszaszorítsuk a túlzott 

hulladéktermelést. 

Kacsó Dénes: Az előző tapasztalataim alapján is a 0,15 egy elég optimista szám, jó 

lenne ezt elérni, mert most sokkal több a szeméttermelés. Ez az érték csak a lakosokra 

vonatkozik, a jogi személyek nem voltak beleszámolva ebbe az értékbe. Mindenképpen 

szorgalmazni kell, hogy valamilyen módon szorítsuk vissza a hulladéktermelést, 

szelektív gyűjtéssel, a komposztládák használatával, amik ki voltak osztva a községbe. 

A szelektív gyűjtésnél lesz papír, műanyag, üveg és vas gyűjtve és úgy voltunk egyezve, 

hogy átlátszó zsákba lesz a gyűjtés, hogy a szolgáltató lássa, hogy mibe mi van. A régi 
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árral fogjuk a közbeszerzést kiírni. Ez egy nagyon jó ár, ha ki lehet ezt alkudni. Ha nem 

fog ezen az áron jelentkezni senki, akkor újra ki kell írni a licitet még két alkalommal. 

Ferencz Lehel: Az építkezési törmeléket nem szabad belevegyíteni a háztartási hulladék 

közzé, Ellenőrizni fogjuk és büntetni fogunk érte. 

Kacsó Dénes: A kiírás úgy fog történni, hogy a szolgáltatás díját a fizikai személyeknek 

a tanács határozza meg, a jogi személyeknél egyéni szerződést fog kötni a szolgáltató. 

Ez eddig is így volt. A szemétdíjat pedig a hivatal gyűjti be. 

Kovács Ernő: A mezőgazdasági komisszió elfogadta a határozattervezetet, azzal a 

javaslattal, hogy legyen hetente hulladékszállítás és kéthetente szelektív 

hulladékszállítás. 

Sólyom László: A szelektív legyen havonta, sok a kéthetente. 

Kacsó Dénes: Egy 120 literes kuka van számítva egy családnak, ha azon felül termelsz, 

azt pluszba meg kell fizetni. 

Ferencz Lehel: Ahol azt tapasztalják, hogy nagyobb a termelt mennyiség, ott 

felszólítják a lakókat és ha azután sem csökken, akkor nem fogja a szolgáltató 

elszállítani. 

Gál Katalin: Csináljunk a végső döntés előtt egy olyan véleménykutatást magunk 

között, hogy ki van amellett, hogy kéthetente legyen a háztartási szemét szállítás és 

havonta a szelektív hulladékszállítás és ki van amellett, hogy hetente legyen a háztartási 

szemét szállítás és kéthetente a szelektív hulladékszállítás. 

Elekes-Köllő Márta: Ki van amellett, hogy kéthetente legyen a háztartási szemét 

szállítás és havonta a szelektív hulladékszállítás? 

 A tanács 6 tagja szavazott igennel a kérdésre. 

Elekes-Köllő Márta: Ki van amellett, hogy hetente legyen a háztartási szemét szállítás 

és kéthetente a szelektív hulladékszállítás? 

 A tanács 5 tagja szavazott igennel a kérdésre. 

Elekes-Köllő Márta: Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, 

hogy ebben a formában elfogadjuk a határozattervezetet, hogy kéthetente legyen a 

háztartási szemét szállítás és havonta a szelektív hulladékszállítás? A Helyi Tanács 7 

igen szavazattal, 2 tartózkodással (Bálint István és Kovács Ernő) és 2 ellenszavazattal 

(Miklós Károly és Elekes-Köllő Márta) elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet pénzügyi támogatás nyújtására a 2020-as évi 

Költségvetésből a Tekerőpataki Római Katolikus Plébánia részére 

Kovács Ileana Éva: A múlt tanácsülésen a falunapos pénzösszegek át voltak 

csoportosítva az egyházak részére. A tekerőpataki plébános úr kért 20.000 lejt kerítés 

javításra a templom körül és hozta készen a dokumentációt, megvan minden aktája, amit 

a törvény kér. 20.000 lejes munkálatról van szó, fényképek is vannak csatolva.  

A kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes-Köllő Márta: 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. 
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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 


