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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 680/2021 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. február 24-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 2021/42-es 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.Mihálydeák Ervin 

12. Molnár Rita 

13. Szabó Ágoston Attila 

 

A gyűlésről igazoltan hiányoznak Marthy Barna és Kovács Levente tanácsos 

urak.  

A gyűlésen jelen van Kovács Ileana Éva, a község jegyzője 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 az ideiglenes ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjának valamint 

ezen szolgáltatások szerződés modelljének jóváhagyására Gyergyóújfalu 

községben 

2. Határozattervezet a 89/2020-as Határozat kiegészítésére és módosítására 
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3. Különfélék 

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 az ideiglenes ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási díjának 

valamint ezen szolgáltatások szerződés modelljének jóváhagyására 

Gyergyóújfalu községben 

Egyed József: Amíg a cég az ANRSC-től licenszet kap és meghatározzák az árat, ami 

alapján kell szolgáltasson, addig a testületnek joga van elfogadni egy ideiglenes árat, 

azért, hogy a cég ne maradjon jövedelem nélkül és ne menjen csődbe. Ezeket az árakat 

kellene a testület elfogadja, hogy a cég tudjon szerződést kötni az emberekkel. Az árak a 

következők: az ivóvíznél 3,80 lej/köbméter áfástól együtt, amiből 2,15 lej/köbméter az 

ivóvíznek a gyergyószentmiklósi ára és 1,65 lej/köbméter a víznek az elosztási ára, ami 

az Aquaserv cégnek a költségeit fedezi. A szennyvíznél 0,90 lej/köbméter a 

szennyvíznek az összegyűjtési ára és 2,55 lej/köbméter áfával együtt a derítésnek az ára. 

Ebből a két értékből áll össze az összértéke a szennyvíznek, ami 3,54 lej/köbméter 

áfástól Újfaluban és Alfaluban. A csomafalvi felhasználók a 2,55 lej/köbméteres derítési 

árat kell fizessék.  

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

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

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági 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. 

 

2. Határozattervezet a 89/2020-as Határozat kiegészítésére és módosítására 

Kovács Ileana Éva: A 89-es határozattal volt delegálva a víz és szennyvíz 

közszolgálatnak a működtetése az Aquaserv Maros cégnek. Ezzel a határozattal átadta a 

község az akkor meglévő közvagyonát, ami ezekhez a közszolgáltatásokhoz tartozik, 

viszont időközben kiegészült a csatornaszolgáltatás a pályázattal megépült új 

csatornarendszerrel. Ezt is szükséges átadni működtetésre a cégnek. Ezzel kell 

kiegészítsük a 89-es határozatot. A delegálási szerződésbe becsúszott egy hiba, hogy 

csak 90 nap után adódnak át a közjavak, amit viszont át kell adni már a szerződés 

megkötésekor, ahhoz, hogy a működési engedélyeket ki lehessen kérni a cégnek. A 

tanács el kell döntse még, hogy hány százalékba számolódik ki a szennyvíznek a 

mennyisége a befolyó vízhez képest. A törvény 80 és 100% között engedi meg. A 

határozattervezetbe 100% van javasolva, a szomszédos, nagyobb szolgáltatók 

tapasztalatai alapján. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

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

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
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Kovács Ernő: A Mezőgazdasági 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. Különfélék 

Egyed József: Várjuk, hogy a költségvetéssel tudjunk dolgozni, hogy tudjunk egy 

javaslatot a testület elé hozni, amit közösen még átgondoljunk. 

Elekes Szabolcs: A Böjte Csaba alapítvány Újfaluban kérne anyagi támogatást a 

testülettől, akár 100-200 lejes támogatást havonta, hogy a gyerekeknek egy szendvicsre 

és egy teára jussa. Egy ilyen minimális összeg is segítene, mert rosszul állnak anyagilag. 

Egyed József: Mi alapítványt támogatni csak úgy tudunk, ha pályázik. Például egy 

rendezvényre. Mi azzal támogatjuk őket jelenleg is, hogy ingyenesen, bérmentve 

biztosítjuk nekik az épületet, a tűzifát és a villanyáramot. Pénzügyileg semmilyen más 

formába nem tudjuk támogatni, csak pályázati úton. 

Gergely Róbert: Mezei út feltöltésére lenne lehetőség? Kihez kell fordulni? 

Egyed József: Azt kértem mindenkitől, ha van olyan útszakasz, amit szeretnének 

felújítani, gyűjtsenek aláírást és tegyenek le kérést. A bányával is egyeztettünk, hogy 

fogjuk tölteni az utakat, de először a községi utakat. A mezei úttöltéseket nem szoktuk 

tavasszal csinálni, mert nem lehet most a gépekkel rámenni. A nyár végén szoktuk 

ezeket megoldani. De a kéréseket tegyék le, hogy tudjuk mire kell számítsunk. 

Kovács Ileana Éva: A bánya visszavonta a pert, mint ahogy azt megígérte és le volt 

írva a szerződésbe.  

 Meg volt állapítva az iskolarendszer és a határozatba rossz évszámok kerültek be. 

Ezt ki kell javítsuk és majd az elnök urat megkérjük, hogy írja alá.  

Egyed József: A kilyénfalvi Közbirtokossággal a per azt is mondhatjuk kezdődik 

elölről.  

Kovács Ileana Éva: Mivel minden alperes fellebbezett látszott, hogy nagyon rossz az a 

végzés és a Megyei Törvényszék visszatette a pert alapfokra. 

 

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 


