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JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2021. május 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 133as cikkelyének előírásai szerint, a 2021/114-es számú Polgármesteri rendelkezés
értelmében került összehívásra, határozatképes.
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Ștefan-Tibor
2. Bálint Attila
3. Bartalis Csaba
4. Elekes József
5. Gál Katalin
6. Jakab Attila
7. Kovács Attila
8. Kovács Ernő
9. Kovács Levente
10. Molnár Rita
11. Szabó Ágoston Attila
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Elekes Szabolcs, Gergely Róbert, Marthy
Barna és Mihálydeák Ervin tanácsos urak. Kovács Ernő tanácsos úr a második
Határozat tervezet tárgyalása után érkezik.
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana Éva, a község
jegyzője. A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven
zajlik.
Az üléselnök, Bálint Attila tanácsos úr, miután megállapította, hogy a
tanácsülést az 57/2019, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló Sürgösségi
Kormányrendelet előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.
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Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a kulturális tevékenységeket
támogató vissza nem térítendő Programnak a jóváhagyására a 2021-as évre
2. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a sport tevékenységeket támogató
vissza nem térítendő éves Programnak a jóváhgyására a 2021-es évre
3. Határozattervezet
Gyergyóújfalu Községnek a C.N.A.I.R R.T.-vel való
Együttműködési megállapodásának jóváhagyására a ”Gyergyószentmiklós
municipíum elkerülő út létrehozása megnevezésű beruházás kivitelezésére”
4. Határozattervezet
Gyergyóújfalu
Községnek
a
megújításának ösztönzésére irányuló programban
jóváhagyására gépjárművek vásárlása céljából

Nemzeti
autópark
való részvételének

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki
elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 10 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.
A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a kulturális tevékenységeket
támogató vissza nem térítendő Programnak a jóváhagyására a 2021-as évre
Egyed József: Az idei program gyakorlatilag a tavaly évit tartalmazza. A tavaly a
fúvószenekar, a Katorzsa Táncegyesület, az Újfaluért Alapítvány, valamint az
Aranyász Egyesület kért és részesült támogatásban.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Gál Katalin: A Szocio-kulturális, egyházi, tanügyi és egészségügyi szakbizottság
pozitívan véleményezte a határozattervezetet.
Bálint Attila 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 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Megérkezik Kovács Ernő tanácsos úr.
2. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a sport tevékenységeket
támogató vissza nem térítendő éves Programnak a jóváhagyására a 2021-es
évre
Egyed József: A tavaly ezen a programon egy pályázó volt, a Katorzsa Sportklub,
amely a foci tevékenységekre pályázott. Jelenleg is Kedves Botond tanár úr tartja a
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gyerekeknek az edzéseket.
Van is eredménye a foglalkozásoknak, kezdett csapat formája lenni a gyerekeknek,
alakul a csapat, a lényeg az, hogy sportolnak.
Valamikor szintén az Önkormányzat finanszírozta a jégkorongozó gyerekek edzésre
járását és annak is megvolt a hozadéka, páran közülük eljutottak Kanadába is, ahol
szép eredményeket értek el.
Jó lenne ha tekerőpataki vagy kilyénfalvi egyesület is pályázna, legalább egy
eseményt megszerveznének.
Gál Katalin: Tekintettel arra, hogy nemsokára nyílik Gyergyószentmiklóson az
uszoda, nem lehetne a sportegyesületeket arra is irányítani, hogy egy uszodai
programra, például úszástechnika, pályázzanak?
Egyed József: Valószínű, hogy ezt is mint a Koriprogramot nem egyesületen
keresztül, hanem az iskola által kellene finanszírozni. Ha elindul, meglátjuk, hogy mi
a teendő.
Kovács Ernő: A focival párhuzamosan a kislányoknak is lehetne kézilabda csapatot
alakítani.
Egyed József: Ha kérik, lehet támogatni.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Kovács Levente: A Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági és sport
szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Bálint Attila 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, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek a C.N.A.I.R R.T.-vel való
Együttműködési megállapodásának jóváhagyására a ”Gyergyószentmiklós
municipíum elkerülő út létrehozása megnevezésű beruházás kivitelezésére”
Egyed József: 2010-ben Mezei János készíttetett egy tervet a Gyergyózsentmiklós
várost elkerülő út megépítésére. Most ezt a tervet két részre osztva szeretnék
megvalósítani.
41 %-ban érinti Gyergyóújfalut ez a beruházás.
Valószínű, hogy fejlesztési társulást kell majd létrehozni, egyeztetések szükségesek
még a lebonyolításhoz.
Kovács Ileana-Éva: A programot szabályzó Sürgösségi Kormányrendelet csak
fejlesztési társulásról beszél, más jogi formát nem ad meg a közigazgatási egységek
társulásának. Ugyanakkor a projekt teljes lebonyolítása a közbeszerzésektől kezdve a
kivitelezésig a közigazgatási egységekre vagy fejlesztési társulásra hárul, a végén
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pedig az államnak át kell adni a létrejött beruházást.
Egyed József: Azért, hogy ne legyen az, hogy mi akadályozzuk, javaslom, hogy
fogadjuk most így el, ha pedig módosítás szükséges, akkor megtesszük. Ha
Gyergyószentmiklós lesz a leader a partnerségben rendben van, de akkor vállalja is a
felelősséget. Nagyon nagy beruházásról van szó. Át kell beszélni, át kell gondolni az
egészet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Bálint Attila 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, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.

4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek a Nemzeti autópark
megújításának ösztönzésére irányuló programban való részvételének
jóváhagyására gépjárművek vásárlása céljából
Egyed József: Kiírta az AFM a Rabla programot, beszéltünk a MIDÁ-val. Le
szeretnénk adni a Solenzát és a mentőt. Az elképzelés az, hogy eldjuk a Skodát és
vásárolnánk egy Dustert és egy haszongépjárművet, két személy plusz teher. Ezzel a
elkövetkező 10 évre meg lenne oldva a mobilitása a hivatalnak. Valószínű, hogy nem
fér bele a két autó a költségvetésben jóváhagyott keretbe, körülbelül 20.000 lej
hiányzik, de egyelőre nem is sürgős, majd a harmadik negyedévben lehet módosítani
a költségvetést. A Skodára elég sokat kellene most költeni.
Első lépésként le kell adni a Rabla programban az ügycsomót, ehhez szükséges a
Testületi döntés.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Bálint Attila 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, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Bálint Attila ülésvezető: valakinek esetleg még valami hozzászólása van-e?
Polgármester úr?
Egyed József: most nincs, de ha valakinek van ürgős közölni valója, kérem tegye meg.
Gál Katalin: Gyulafehérvárról pozitív válasz érkezett az elküldött kérésre, el kell-e
juttatni a Polgármesteri hivatalba?
Egyed József: igen, megkérjük, hogy tudjunk mi is tovább lépni.
Szabó Ágoston-Attila: Múlt tanácsülésen is jeleztem, hogy több akna nincs betöltve és
többen is jelezték, hogy szivárog vissza a szennyvíz a lekötések után.
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Egyed József: Betöltik, csak nagyon sok volt az utóbbi időben a munka. Utána fog
meglátszani, hogy szivárog-e tovább. Ha csak szivárog, nem lesz más megoldás, ki
kell ásni a sánc szintjén és betölteni.
Kovács Ernő: A mezei utak töltésére mikor kerül sor?
Egyed József: Az utcák töltése nagyjából befejeződött, még egy kevés van. Utána
fogunk a mezei utaknak.
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor
az ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök
Bálint Attila

Jegyző
Kovács Ileana Éva
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