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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 1349/2021 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. Április 20-án 18 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 2021/80-as számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István 

3. Bartalis Csaba 

4. Elekes József 

5. Elekes Szabolcs 

6. Gál Katalin 

7. Gergely Róbert 

8. Jakab Attila 

9. Kovács Attila 

10. Kovács Ernő 

11. Kovács Levente 

12.Mihálydeák Ervin 

13. Molnár Rita 

14. Szabó Ágoston Attila 

 

A gyűlésről igazoltan hiányzik Marthy Barna tanácsos úr.  

A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a község 

jegyzője, Bányász Etelka könyvelőnő a Polgármesteri Hivatal részéről, valamint Elekes-

Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető. A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre kerül. A 

gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Bartalis Csaba tanácsos úr, 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 2021-es évi költségvetésének, valamint 

a 2022-2024-es évek becsült értékének jóváhagyására 
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2. Határozattervezet a 2020-as évi költségvetési többlet felhasználási módjának 

jóváhagyására 

3. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozói számának 

jóváhagyására a 2021-es évre 

4. Határozattervezet a gyergyóújfalu községben létező szociális szolgáltatások éves 

Tervének jóváhagyására 

5. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális 

szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására 

6. Határozattervezet az idős, otthoni gondozásban részesülő személyek 

hozzájárulása mértékének megállapítására 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki 

elfogadja az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 14 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi költségvetésének, 

valamint a 2022-2024-es évek becsült értékének jóváhagyására 

Egyed József: A bevételeket a tavalyi év megvalósításai alapján lehet betervezni. 

Sorolnám: helyi adók és illetékek, ami 2.542.200 lej, jövedelmi adó visszaosztás – 

845.000 lej, leosztott jövedelmi adó a pénzügytől és a Megyei tanácstól – 781.000 lej. A 

saját jövedelmünk összesen 4.168.200 lej. Van még költségvetés kiegészítés ÁFÁ-ból 

1.308.000 lej, ami úgy tevődik össze, hogy 325.000 lej az iskola, 10.000 lej a speciális 

oktatást igénylő gyerekeké, 25.000 lei az ösztöndíj, 40.000 lej az  óvodai utalványok, 

14.000 lej a fűtéspótlék és 894.000 lej a beteggondozók pénze. Van még leosztás ÁFÁ-

ból 2.367.000 lej és a pályázatos projektjeinknek az előlege 6.535.000 lej és van még 

szubvenció 250.000 lej és egészségügyi támogatás 50.000 lej. Ez összesen 14.678.200 

lejt tesz ki. A tavaly évi egyenleg, ami 2.652.047 lej, az még hozzájön és összesen 

17.330.247 lej lesz összesen a jövedelem. 

 A saját költségvetésnek a jövedelmi oldala: a tavaly év eleji egyenleg 285.861 lej, 

a bérek és külömböző illetékek 115.000 lej és a faeladásból származó jövedelem 

693.000 lej, összesen 1.093.861 lejt tesz ki. Ez mellé még jön az iskola saját jövedelme, 

ahol az évi egyenleg 1.125 lej és a faeladásból és a napköziből származó jövedelem 

112.425 lej, összesen 113.550 lej. Az összesített nagy összeg pedig 1.207.411 lej.  

 Az ez évi szétosztás: a béralap 1.980.000 lej, amiből a tanácsosi illeték 170.000 

lej, a fizetések 1.700.000 lej, ami mellé jönnek még az étkezési jegyek, ami 110.000 lej. 

A költségvetésbe igyekeztünk a tavalyi év megvalósítása szerint tervezni az összegeket. 

Az irodai eszközökre, takarítószerekre, fűtésre, világításra, vízre, üzemanyagra, 

alkatrészekre, posta, telefon, internet, működési és fenntartási költségekre, javításokra, 

szakmai felkészítőkre, szerszámok vásárlására és delegációkra a betervezett összeg 

500.000 lej. A biztonsági rendszer bővítésére 166.000 lejt szántunk, ami minden 

középületre való kamera felszereléseket tartalmaz és a rendszer működtetését. Még az 

anyagi költségeknél a biztosításokra, fűtésrendszer ellenőrzése, taxákra 30.000 lejt 

tettünk, fejlesztési stratégiára 115.000 lejt, az új közbeszerzéseinkre 170.000 lejt. A 

tartalékalapunk 10.000 lej. Összesen 325.000 lej. 
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 A szociális öregotthonban levőknek 21.000 lejt kell utaljunk a Megyei Tanács 

fele. A tűzoltóknál két személynek a fizetése 83.000 lej és az étkezési jegyek 8.500 lej. 

Az anyagi oldal összesen 125.000 lej, amiből 10.000 lej üzemanyagra, 30.000 lej 

biztosításokra és külömböző kiadások, 10.000 lej a tűzoltóautók javítására, 5.000 lej 

alkatrészekre és 70.000 éjszakai szolgálatra a közbiztonság terén. Ugyanakkor 

javasolunk egy tűzoltóautó vásárlást a gyergyóújfalvi tűzoltó alakulatnak. 

 Az oktatási fejezetnél 325.000 lej jött az ÁFÁ-ból és 200.000 lejt javasolt a 

tanács a helyi költségvetésből. A speciális tanítást igénylő gyerekeknek 10.000 lej, az 

óvodai utalványokra 40.000 lej, ösztöndíjakra 25.000 lej és a tornaterem felújításának a 

tervezésére 20.000 lej van javasolva.  

A kultúránál, 73.000 lej van javasolva béralapra, 7.500 lej az étkezési jegyekre, a 

dologi kiadásokra pedig 500.000 lej, amiből a parkok gondozására 10.000 lej, 

testvértelepülések látogatására 20.000 lej, falunapok megszervezésére 50.000 lej, a 

Barázdára és promociós anyagokra 35.000 lej, az egyesületeknek 80.000 lejt javasoltuk 

a pályázatokra, a tekerőpataki és az újfalvi egyházaknak 60.000 lejt és a kilyénfalvi 

egyháznak 240.000 lej, az iskola térkövezésére. 5.000 lejt javasoltunk az újfalvi 

kultúrház takarítására.  

Gál Katalin: Függönyökre, árnyékoló eszközökre lenne szükség a kilyénfalvi 

kultúrházba.  

Egyed József: Előbb gazdát kell keressünk a kultúrháznak. Ezt hagyjuk, hogy majd a 

kultúrigazgató kérje, intézze. Támogatni fogom. 

 A szociális fejezetbe 2.099.000 lej van elkülönítve, amiből 435.000 lej 15 

személynek a fizetésére, amihez jönnek az étkezési jegyek 64.000 lej értékben, 650.000 

lej a beteggondozási pénzek, az esély programra 7.000 lej, a Caritas házigondozásra 

48.000 lej és az árvaházi gyerekekre 20.000 lej. Sürgősségi juttatásokra, fűtéspótlékra és 

fűtéspótlékra szociális segélyeseknek 35.000 lejt javasoltunk. 

 A régi néptanács épületének felújítására, amit pályázatból végzünk el, 840.000 

lejt különítettünk el. 

 A közszolgáltatásokra, községgazdálkodásnál 2.198.000 lej van javasolva, 

amiből közvilágításra 130.000 lej, köztulajdon javításokra, karbantartásokra 50.000 lej, 

közvilágításra 30.000 lej, a szisztematikus rendezésre 150.000 lej, üzemanyagra 15.000 

lej, 160.000 lej területvásárlásra és 90.000 lej a gáz projektre , 167.000 lejt a vízvezeték 

bővítésére, az elmaradt részekre, ahol nincs vízvezeték és a tekerőpataki víztárolóra és a 

fúrt kútra 1.406.000 lejt javasoltunk.  

 A környezetvédelemnél 675.000 lej van javasolva, amiből 75.000 lej az alfalvi 

derítőállomás és a szennyvízcsatorna karbantartására, 200.000 lejt a minimis segélyre, 

amit a rendszer veszteségeire kell fizessünk, 350.000 lej van javasolva kültéri kukák 

vásárlására és a szemétszállításra és 50.000 lej a csatorna rendszer javításaira és két 

darab pompa beszerzésére.  

 Az utakra 6.915.000 lej van elkülönítve, amiből 300.000 lej van javasolva 

javításokra, 25.000 lej jelzőtáblák, tükrök beszerzése, útfestés és hótalanításra, 700.000 

lej pedig járdaépítésre, mivel a megyei út melletti járdaépítést a megyei tanács fizeti és 

110.000 lej az új utcatáblák és házszámokra. Az erdei utas pályázatra 5.780.000 lej van 

javasolva. 500.000 lejt javasolnék az utak aszfaltozására, amik nem lettek finanszírozva. 
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Ezekre az utakra megvan a tervezés és az idén a munkálat is meg tudna történni. Ezek az 

utak Újfaluban a Mester és Botos utcák, Tekerőpatakon pedig a Gergely, Elekes és a 

Templom utcák. Keresünk még olyan összegeket, aiket erre a célra tudjunk használni, 

hogy minél többet le tudjunk aszfaltozni ezekből az utakból. Maradt még 425.000 lej, 

ami nem volt felosztva. Ezt az összeget is fel tudnánk erre a célra használni. 

 Így tevődik ki az összköltségvetés összege, a 16.880.000 lej.  

 A saját költségvetést is ismertetném: a fejlesztési egyesületek tagsági díjaira 

50.000 lejt fizetünk, kataszteri taxára és saját programok megvalósítására 65.000 lejt és 

az Egyfeszt Fesztiválra 40.000 lejt. A községgazdálkodásnál, különböző javításokra 

javasoltunk 16.861 lejt, valamint a köztulajdon karbantartására 17.000 lejt. A 

környezetvédelmi adóra 10.000 lej van elkülönítve, amit minden évben fizetni kell a 

szemét mennyiségének függvényében. 500 .000 lej volt még javasolva parkolóra, de ezt 

az összeget is javasolnám az utcák aszfaltozására befogni.  

Az erdő őrzéséért, az értékbe helyezés és a következő 10 év üzemtervezésére, 

ami kötelező, 110.000 lejt javasoltunk. Van még 165.000 lej javasolva az útjavításokra 

és még 120.000 lejt javasolunk egy autóvásárlásra az önkormányzat részére. Az 

iskolának a saját jövedelme 113.550 lej. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet a javasolt 

módosításokkal. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet a javasolt 

módosításokkal. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet a javasolt 

módosításokkal. 

Gál Katalin: A Szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet a 

javasolt módosításokkal. 

Bartalis Csaba ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem 

a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a javasolt módosításokkal 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet a 2020-as évi költségvetési többlet felhasználási módjának 

jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A költségvetésbe befoglalt összegek a az önkormányzat részen a 

fejlesztési részlegre vannak javasolva, az iskolánál megmaradt összeg pedig a működési 

részlegre vannak javasolva felhasználásra.  

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bartalis Csaba 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozói számának 

jóváhagyására a 2021-es évre 

Kovács Ileana Éva: 15 alkalmazás van javasolva és 55 beteggondozási juttatás, a tavaly 
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18 alkalmazott volt és 45 beteggondozási juttatás volt javasolva. Jelenleg 15 alkalmazott 

van és 45 beteggondozási juttatás, reméljük a javasolt 55 elég lesz az idénre, ha nem, 

akkor majd módosítani fogunk rajta. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bartalis Csaba 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

4. Határozattervezet a Gyergyóújfalu községben létező szociális szolgáltatások 

éves Tervének jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A határozattervezet melléklete egy rövid beszámolót tartalmaz a 

tavalyi évi tevékenységről, valamint az idei előirányzott tevékenységekről. Magába 

foglal mindenféle szociális ágazatot, a hátrányos, vagy akár egészségügyi szempontból 

hátrányos személyek gondozására a megfelelő tevékenységeket, szociális segélyektől 

kezdve, az időskori beteg otthongondozásig, valamint a községben levő szociális 

engedélyezett közszolgáltatásokat. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bartalis Csaba 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális 

szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A költségvetésbe befoglalt összegeknek külön jóváhagyásáról van 

szó, 48.000 lej az idősek otthoni beteggondozására, 7.000 lej az Esély programra, amit a 

Caritas működtet, 20.000 lej az árvaházakban levő gyerekek részére és 21.000 lej az 

idős intézményesített személyek számára.  

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bartalis Csaba 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

6. Határozattervezet az idős, otthoni gondozásban részesülő személyek 

hozzájárulása mértékének megállapítására 

Kovács Ileana Éva: Három éve fogadta el a tanács a hozzájárulásnak a mértékét, az 

akkori minimális nyugdíjakhoz viszonyítva. Azóta sokat emelkedett a minimális nyugdíj 

értéke, így azt gondoltuk, hogy szükséges egy kicsit felemelni a hozzájárulási 

küszöböket, ahhoz, hogy a kicsi jövedelemmel rendelkező gondozottak ezeket a 



 6 

szolgáltatásokat finanszírozni tudják. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bartalis Csaba 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

Bartalis Csaba: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem.  

 

 

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Bartalis Csaba            Kovács Ileana Éva 
 

  

 

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


