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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 417/2021 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. január 28-án 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 2021/25-ös számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint István Tibor 

2. Bartalis Csaba 

3. Elekes József 

4. Elekes Szabolcs 

5. Gál Katalin 

6. Jakab Attila 

7. Kovács Attila 

8. Kovács Ernő 

9. Kovács Levente 

10.Mihálydeák Ervin 

11. Molnár Rita 

12. Szabó Ágoston Attila 

 

A gyűlésről igazoltan hiányoznak Gergely Róbert és Marthy Barna 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 hangfelvétel és képfelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Bálint István tanácsos úr, miután megállapította, hogy a tanácsülést 

a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és megnyitja 

Gyergyóújfalu Község Tanácsának munkaterv szerinti ülését ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Helyi Tanács Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 

2. Határozattervezet a fogyatékkal elő személyek gondozóinak a 2020-as év 

második félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyásáról 
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3. Határozattervezet az ”Erdészeti utak modernizálása Gyergyóújfalu Községben” 

megnevezésű pályázat keretében  az előleget szavatoló garancia levél 

meghosszabbításának jóváhagyására 

4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező javak leltárának 

kiegészítésére és módosítására 

5. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 

6. Az előző, 2020 november 17 és 26-i, valamint a december 8-i ülések 

jegyzőkönyvének jóváhagyása 

7. Folyó ügyek 

Kiegészítés:  

8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Köztisztisztasági Közszolgálata 

átruházási szerződésének jóváhagyására 

9. Határozattervezet Gyergyóújfalu község polgármestere szakapparátusa 

Statusjegyzékének és Szervezeti felépítésének módosítására  

 

Kovács Ileana Éva: A jegyzőkönyvek dátumai hibásan lettek kiküldve, javításra 

javaslom őket, éspedig december 15, 22 és 30 és január 7-re. 

Gál Katalin: Javaslom, hogy a kiegészítő pontokat foglaljuk be a jegyzőkönyvek és a 

különfélék megbeszélése közé.  

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

elfogadja az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Helyi Tanács Működési 

Szabályzatának jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A Helyi Tanács a Működési Szabályzatának a jóváhagyása két 

okból szükséges: a megváltozott törvénykezés újdonságainak belefoglalása a 

szabályzatba és mivel új mandátum kezdődött, a Helyi Tanács új működési elvei vannak 

belefoglalva.  

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. 

Bálint István 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, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet a fogyatékkal elő személyek gondozóinak a 2020-as év 

második félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyásáról 

Egyed József: A beteggondozók  tevékenységét a szociális iroda folyamatosan ellenőrzi 

és bizonyos kihágások esetén jeleznek felénk, de a beteggondozók munkája elfogadható 

és kifogástalan a jelen pillanatban. 
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Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István 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, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet az ”Erdészeti utak modernizálása Gyergyóújfalu 

Községben” megnevezésű pályázat keretében  az előleget szavatoló garancia 

levél meghosszabbításának jóváhagyására 

Egyed József: A mezei utak feljavítása egy harmad részben van meg, 2021-ben a cég be 

kell fejezze a munkálatot, a szerződést hosszabbítani kell az ügynökséggel és ehhez 

szükséges a garancia levél meghosszabbítása is. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István 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, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező javak 

leltárának kiegészítésére és módosítására 

Kovács Ileana Éva: Két új tétellel egészül ki a község közvagyona, a futballpálya 

melletti új épülettel és a központon megvásárolt épülettel. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István 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, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 

Kovács Ileana Éva: A Tanács működési szabályzata szerint három havonta választ új 

üléselnököt. Névsor szerint a következő tanácsos van javasolva, Bartalis Csaba úr 

személyében. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István 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, 1 tartózkodással (Bartalis 

Csaba) és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

6. Az előző, december 15-i, 22-i, 30-i és január 7-i ülések jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 

Bálint István ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a december 15-i, 22-i, 

30-i és a január 7-i jegyzőkönyvekhez? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 

szavazzon. Ki van amellett, hogy a december 15-i, 22-i, 30-i és a január 7-i 
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jegyzőkönyveket az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket.  

 

7. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Köztisztisztasági Közszolgálata 

átruházási szerződésének jóváhagyására 

Egyed József: Jelen pillanatban ideiglenes szerződésben vagyunk az RDE Huron 

céggel. A szolgáltatási szerződést is az RDE Huron cég nyerte meg. Az ár nem 

változott, az 1 banis áremelkedés az ÁFA miatt van. Egy sikeres közbeszerzésen 

vagyunk túl. Ez a feladat is az alpolgármesternek van átruházva.  

Szabó Attila: Javaslom, hogy az árakat említsék meg, hogy a nézők is ismerjék meg, 

hogy milyen árakon lesz megkötve a szerződés. 

Kovács Ileana Éva: Az árak tartalmazzák az Áfát, a fizikai személyeknek 5,88 

lej/személy/hó, a cégeknek 124,99 lej/köbméter, az építkezési hulladék 

571,20/köbméter, egy 120 literes zsák ára 10 lej/hó, a nagy volumenű hulladék szállítása 

4670,75 lej/nagy autós szállítás és a lebomló hulladék ára 19,99 lej/zsák. 

Egyed József: A két kukán kívül lehet kérni zsákot a többlet szemétre. A hivatalba is 

lehet zsákokat igényelni. 

Molnár Rita: Erre szállítási díjat is kell külön fizetni? 

Egyed József: Igen. 

Gál Katalin: Szemétlerakó a nagy háztartási hulladékoknak lesz-e létrehozva? Mert 

volt ilyenről is szó. 

Egyed József: Most szelektíven kellene gyűjteni minden hulladékot. Az ilyen nagy 

volumenű hulladékoknak kijelölhetnénk egy napot és annak a község fizetné a 

szállítását. Egyelőre így javaslom megoldani, mert nem szeretnénk szemétlerakót 

létrehozni.  

Gál Katalin: Javaslom, hogy évente kétszer szervezzenek meg ilyen napot, egyet 

tavasszal és egyet ősszel. 

Kovács Levente: Ha jön az igazgató úr, kérjük meg, hogy duplázzák meg a szelektív 

zsákokat, hogy mindenki tudjon szelektíven gyűjteni. 

Egyed József: Mindenkinek adnak szelektív zsákot, akiktől elviszik és még pluszba a 

hivatalból is lehet elvinni.  

Jakab Attila: Nem lehetne külön kukákat is a szelektív gyűjtésre? 

Egyed József: Ez megemelné az értékét a szemétdíjnak körülbelül 2 lejjel. Egyelőre ez 

sokkal költséghatékonyabb megoldás. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István 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, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
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8. Határozattervezet Gyergyóújfalu község polgármestere szakapparátusa 

Statusjegyzékének és Szervezeti felépítésének módosítására 

Egyed József: Sikerült modernizálni két kultúrotthont és még egyszer megkíséreltük, 

hogy kultúrotthon igazgatót alkalmazzunk, de blokkolták a felvételét. Most újból 

lehetne alkalmazni. Mostanig egy érettségivel rendelkező posztot hirdettünk, de most 

egy egyetemmel végzettet javasolunk.  

Kovács Ileana Éva: Van még egy módosítás javasolva: a közegészségügyi hivatal által 

jóváhagyott ideiglenes posztra megadták a végleges jóváhagyást. 

Molnár Rita: Helybéli fog jelentkezni? 

Egyed József: Nem favorizálhatunk senkit, versenyvizsga lesz kiírva. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István 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, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

9. Különfélék 

Jakab Attila: Van-e folyamatban a járdaépítés a temetői részen? 

Egyed József: A templomtól lefele az alszegi utcáig van tervezve. Egyszer a temetőig el 

kellene jussunk, utána kiépítjük ott is. Még a gázprojekt eredményétől is függ a 

járdaépítés folyamata. 

Gál Katalin: Az Aquaserv cég hogy halad? 

Egyed József: Megvan az igazgató, elkezdték a munkálatokat, munkaerőt keresnek. Ki 

vannak írva a posztok és hirdetik a versenyvizsgát. Gyergyószentmiklóssal szerződést 

kell kötni a vízre, mert 50%-os veszteség van a rendszeren. Mindenkinek órát vesznek 

és felszerelik, hogy a veszteség megszűnjön. Nincs még lehetőség számlázni, mert a 

cégnek nincs elfogadott vízára. Mikor meglesz, akkor visszamenőleg kiszámolják. 1-2 

héten belül le lesznek téve az akták, hogy az ár meglegyen. Türelmet kérünk az 

emberektől, lassan lesz víz és szennyvíz díj is megállapítva az emberek felé. Lehet, hogy 

segíteni kell majd a céget, amíg bevételük lesz. 

Gál Katalin: Gyergyószentmiklós megszabta a víz árát? 

Egyed József: Most már a szerződés kötésen van a sor, a gyergyószentmiklósi árra még 

rá lesz számolva a vízkezelés és a szennyvízkezelés. De mi is hibásak vagyunk amiért 

nincs ár, mert a víz ami Újfaluba és Alfaluba lefolyik az mind mínuszba jelenik meg, 

erre nincs még szerződéses viszony és az ANRSC nem enged meg, hogy ekkora 

vesztességgel dolgozzon egy cég. Ezért kell minél hamarabb szerződéses viszonyba 

kerüljünk velük, hogy látszódjon, hogy a víznek megvan a gazdája. Ezért lehetséges, 

hogy 2,10 lejbe lesz előre szerződés kötve, majd miután pedig meglesz a gyergyói ár, 

megmódosul a víz ára és a szerződések is. 

Szabó Attila Ágoston: Hol vannak meghirdetve a munkahelyek? 

Kovács Ileana Éva: A honlapon és az újságban. 

Egyed József: Holnaptól a facebook-on is meg lesz hirdetve. 

Szabó Attila Ágoston: Frissítődik a weboldal? Mert nem tűnt fel. 
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Egyed József: Jelenleg nagyon elavult a weboldalunk és keresünk egy céget, aki 

megcsinálja, csak a költségvetésbe be kell foglaljuk az árát. Újra akarjuk tölteni. 

Szabó Attila Ágoston: Egy jelenlegi alkalmazott nem tudná megcsinálni? 

Egyed József: Előbb a szerkezetét kell újra alkotni az oldalnak.  

Bálint István: A tanácsülés videó felvételei is kerüljenek fel az oldalra. 

Egyed József: Meg fognak jelenni. 

Kovács Levente: A szennyvíz díját meg lehet saccolni, hogy mennyibe fog kerülni? 

Egyed József: Van aki vizet a hálózatból használ és olyan is, aki kútból. Viszont van 

egy olyan szabvány is, ami megszabja, hogy egy embernek mennyi vízre van szüksége 

egy nap folyamán. Akinek nem lesz vízóra kötve, annak a szabványt vesszük 

figyelembe. Aki órát tesz, az jobban jár. A vízfogyasztásnak 100%-ra számolják a 

szennyvízdíjat is, vagy a törvény arra is engedélyt ad, hogy csak 80%-ra számolják rá. 

Ezt majd a tanács eldönti. A szennyvíz ára is hasonló a szennyvíz árával, 3,60 lej körül. 

Bartalis Csaba: Marosfalván a híd környékére egy hidrant felszerelését kérik a lakosok. 

Egyed József: Ezt a költségvetésbe be kell foglalni, mert lehet hogy szükség lesz a 

vezetékek kicserélésére is hozzá. 

Kovács Ernő: Jó volna javasolni a lakosoknak, hogy mindenki szereljen be magának 

egy kukát a hulladékgyűjtésre. 

Egyed József: Nincs erre jogszabály, hogy bárkire is ráerőltessük, hogy kukát 

vásároljon. Ezt esetleg a cég tudja kierőszakolni, ha nem viszi el a zsákba gyűjtött és 

kirakott hulladékot. A lakosság 60-65%-nak van kukája. 

Molnár Rita: Bérlési lehetőség nincs a kukákra? 

Egyed József: Van, de az is emelné a szemétdíjat. 

Elekes József: A gázas projekttel kapcsolatosan érdeklődnék. 

Egyed József: Sikeresen letettük a projektet. 2023-ig be kell fejezzük, ha nyertes lesz. 

Nehéz munka lesz, nagy megpróbáltatás. Még választ nem kaptunk. Amíg állami 

költségvetés nem lesz, addig szerintem választ sem adnak. Nehéz lesz emiatt a 

költségvetésünket összeállítani. 

Elekes Szabolcs: A mellékutcákba, ahol nincs aszfalt, lehet-e töltést vinni, mert igény 

lenne rá? 

Egyed József: Minden évben szoktunk vinni. Megoldjuk. 

Mihálydeák Ervin: Van egy javaslatom, hogy a költségvetésbe foglaljuk bele a 

közterekre és a járdák melletti kukák beszerzését. 

Egyed József: Az oszlopokra szerelt kukákból 130 darabra lenne szükség, ahhoz, hogy 

mindenhol legyenek. Ezt is betesszük a költségvetésbe.  

Bálint István: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem.  

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Bálint István           Kovács Ileana Éva 
 

 Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


