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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA
Ikt. Szám: _______/2021

JEGYZŐKÖNYV

Jelen jegyzőkönyv a 2021. április 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 2021/84-es számú Polgármesteri
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes.
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István-Tibor
3. Bartalis Csaba
4. Elekes József
5. Elekes Szabolcs
6. Gál Katalin
7. Jakab Attila
8. Kovács Attila
9. Kovács Ernő
10. Kovács Levente
11.Mihálydeák Ervin
12. Molnár Rita
13. Szabó Ágoston Attila
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Marthy Barna és Gergely Róbert
tanácsos urak.
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester valamint Kovács Ileana
Éva, a község jegyzője. A tanácsülés teljes egészében kép és hangfelvételre
kerül. A gyűlés magyar nyelven zajlik.
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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 munkaterv szerinti
ülését.
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1. Határozattervezet a helyi adók és illetékek növelésére a 2022-es évre a 2,6
százalékos infláció mértékével
2. Határozattervezet a 15/2021-es Határozat módosítására
3. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
4. Az előző, 2021 március 25-i valamint az április 20-i ülések
jegyzőkönyvének jóváhagyása
5. Folyó ügyek
Kiegészítés:
6. Határozattervezet a Gyergyóújfalu 213 szám alatti, az 52014-es számú
telekkönyvbe 1055 és 1055-C1 kataszteri számok alatt feljegyzett ingatlan
megvásárlási procedurájának elkezdésére
7. Határozattervezet az ideiglenes szennyvíz szállítási és derítési árnak a
jóváhagyására a Gyergyócsomafalvi Víz és Szennyvíz Közszolgálat
részére
Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki
elfogadja az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 13 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.
A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:
1. Határozattervezet a helyi adók és illetékek növelésére a 2022-es évre a
2,6 százalékos infláció mértékével
Kovács Ileana Éva: A Fiskális Törvénykönyv előírásai szerint április 30-ig a
Helyi Tanácsok határozatot kell elfogadjanak amiben megállapítják, hogy az
előző évi infláció rátájával nőnek a helyi adók és illetékek a következő fiskális
évre. A Statisztikai Hivatal leközlése szerint a 2020-as évre 2,6 százalék az
inflációs ráta, ezért a helyi adók és illetékek a 2022-es évre 2,6 százalékkal kell
növekedjenek.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Bartalis Csaba ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs.
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az
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előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
2. Határozattervezet a 15/2021-es Határozat módosítására
Kovács Ileana-Éva: Ebben a Határozatban módosítottuk a 91/2020-as
Határozatot, a 2021-es évre elfogadott helyi adók és illetékek mértékét,
amelyben meg voltak szabva a háztartási szemét illetékek is. Az új
szemétszállítási szerződés értelmében ezek az értékek némelyest módosultak és
a szerződéssel együtt jóvá voltak hagyva. Hargita Megye Prefektusa átiratban
jelezte, hogy vegyük ki a Határozatból az erre vonatkozó cikkelyt, mivel már
egy másik Határozat tárgyát képezi. Ugyanakkor egy elírás is történt a
határozat indoklásában, a szemétszállítást jóváhagyó Határozat számaként a 21es szerepelt a 12-es helyett. Ezt is szükséges kijavítani.
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 13 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
3. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra
Kovács Ileana-Éva: A Közigazgatási Törvényköny valamint a Tanács működési
Szabályzata előírja, hogy az üléselnök legfeljebb három hónapra választható.
Mivel a jelenlegi üléselnök a február-április időszakra volt megválasztva,
szükséges az új üléselnök megválasztása a következő három hónapra. A névsor
szerint Bálint Attila tanácsos úr következik, így ő van javasolva a
határozattervezetben.
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági és Sport
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 12 igen szavazattal,
1 tartózkodás – Bálint Attila tanácsos úr személyében és ellenszavazat nélkül
elfogadta a határozattervezetet.
4. Az előző, 2021 március 25 valamint az április 20-i ülések
jegyzőkönyvének jóváhagyása
Bartalis Csaba ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a
jegyzőkönyvekhez? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van
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amellett, hogy a jegyzőkönyveket az előterjesztett formában elfogadjuk? A
Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
a jegyzőkönyveket.
5. Határozattervezet a Gyergyóújfalu 213 szám alatti, az 52014-es számú
telekkönyvbe 1055 és 1055-C1 kataszteri számok alatt feljegyzett
ingatlan megvásárlási procedurájának elkezdésére
Egyed József: A költségvetés vitájakor beszéltünk már erről: az önkormányzat
melletti ingatlan megvásárlásáról van szó, ehhez el kell indítani az eljárást. A
törvény értelmében készíttettünk egy felértékelést és szükséges egyezkedő
bizottság kinevezése, amely a végső árat kiegyezi az eladóval, Simon Izabella
Gyergyóújfalvi lakossal.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Kovács Ileana-Éva: szintén a Gazdasági szakbizottság javasolta a tagokat az
egyezkedő bizottsága a következők szerint: elnök Kovács Attila alpolgármester,
tagok Elekes József valamint Bartalis Csaba tanácsos urak és póttagnak Kovács
Levente tanácsos urat. A bizottságnak tagja lesz még Bányász Etelka
könyvelőnő, Sajgó Annamária közbeszerzési szakértő és Sólyom Katalin mint
póttag.
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 13 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
6. Határozattervezet az ideiglenes szennyvíz szállítási és derítési árnak a
jóváhagyására a Gyergyócsomafalvi Víz és Szennyvíz Közszolgálat
részére
Egyed József: A víz és szennyvíz szolgáltató cég létrejöttével (mivel Csomafalva
nem tagja a társulásnak) szükséges külön derítési díjat jóváhagyni Csomafalva
részére. Az árszámítás folyamán ez meg is történt, el volt küldve az ANRSC-nek
véleményezésre, aki hibákat talált benne. Az árszámítás a befolyó ivóvíz
mennyiségére alapozódott, de az időközben felszerelt szennyvíz mérő órák
jóval nagyobb mennyiséget mérnek. Ezért ezt kell alapul venni, nem a 300.000
köbméterhez hasonlítani, hanem az évente derített 1.300.000 köbméter
szennyvízhez. Az árkalkuláció a csomafalvi polgármester úr és a saját
közszolgálat vezetője által el van fogadva, minden tételt közösen átnéztünk, így
4

alakult ki a köbméterenként 0,55 lej. Holnap lesz a mérőórák zárjegyzése
valamint a szerződés megkötése.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság is pozitívan véleményezte 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 13 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
7. Folyó ügyek
Gál Katalin: Sikerült-e a Fejlesztési Minisztériumtól választ kapni a kilyénfalvi
iskola udvarának térkövezésével kapcsolatosan?
Egyed József: Ma küldtük el az egyház fele a levelet, ha választ kapunk
Gyulafehérvárról akkor küldjük Bukarestbe. A probléma a Kataszteri Hivatal
szerint van. Ők úgy gondolják, hogy egy térkövezést nem lehet a telekkönyvre
feljegyezni úgy mint egy épületet.
Gál Katalin: A régi rendelő épületébe beköltözött a cserkész csapat és nagyon
alacsony a csapokban a víznyomás. Ha le lehetne ellenőrizni, hogy mi okozza.
Köszönjük szépen.
Egyed József: Megnézetjük.
Bálint Attila: A kilyénfalvi játszótérnél egy kis karbantartásra lenne szükség. A
kerítés, csúszda javításra szorul.
Egyed József: Van egy fiatal csapat Kilyénfalván, akivel nem bírunk.
Megoldjuk, veszünk új csúszdát.
Bálint Attila: A szülők is figyelmeztették a fiatalokat.
Kovács Ernő: A Dormai útnál a híd alját kellene kitakarítani és egy gyűrű
kellene a közelben levő árokhoz, hogy tovább tudjanak menni a szélén.
Egyed József: Megnézzük és megoldjuk.
Kovács Levente: Az erdei utas pályázat folytatásáról szeretnék érdeklődni.
Egyed József: Volt a cég benn a múlt héten és megegyeztünk, hogy az idén
mindenképpen be kell fejezni a pályázatot. A Bogárossal kellene folytatni, de a
fenti részen még hó van. A baláni részre ki van hordva a kő, de ott is várni kell
amíg felolvad.
Molnár Rita: Abban az esetben ha egy teleknek a hátsó része külterületbe esik,
mi az eljárás, hogy lehetne kibővíteni, hogy beltelekké váljon.
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Egyed József: amikor készül az Általános Rendezési Terv (PUG) sok a
beltelkesítési kérés, de mi nagyon keveset, 1-2 százalékot térhetünk el a meglévő
értékektől. A legutolsó rendezésnél azért voltak lehozva a belterület határok a
hátsó épületekig, hogy legyen hely az új fejlesztéseknek.
Most utólag Zonális Rendezési tervet kell készíteni. Elég hosszas procedúra,
vagy meg kell várni a következő PUG-ot.
Elekes József: Van-e valami előrelépés a földgázas projekttel kapcsolatosan?
Egyed József: sajnos még nincs semmi, teljes csönd van. Az a baj, hogy vészesen
telik az idő és ha tényleg 2023-ig be kell fejezni, az már szinte lehetetlen lesz 2
év alatt véghezvinni egy ekkora beruházást. Nagyon fontos, hogy valamilyen
döntés mielőbb megszülessen.
Kovács Attila: A tekerőpataki kultúrotthonnál a letérő kamion forgalom
nemigen ad elsőbbséget a szembe haladóknak. Kellene jelezzük a rendőrségnek,
hogy valamilyen formában meg kellene oldani. Tábla kihelyezésével vagy
bármivel.
Egyed József: Utánanézünk, de sajnos a kamionok eléggé széttapostak ott
mindent.
Bartalis Csaba: A Mester utcából az elektromos hulladékot nem szállították el
és van amikor a háztartási szemét is ott marad.
Egyed József: ezt rögtön kell jelezni az alpolgármester úrnak, egyszer kell
visszahívni az autót.
Bartalis Csaba: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök
Bartalis Csaba

Jegyző
Kovács Ileana Éva
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