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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. június 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 és 134-es cikkelyének előírásai szerint, a 2021/144-es számú 
Polgármesteri rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen minden tanácsos jelen van: 
1. Bálint Attila 
2. Bálint István-Tibor 
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.Marthy Barna 
14. Molnár Rita 
15. Szabó Ágoston Attila 

 
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, Bálint Attila 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 Járdák építése Gyergyóújfalu községben” 

megnevezésű beruházás Indokló okiratának jóváhagyására 
2. Határozattervezet a „Járdák építése Gyergyóújfalu községben” 

megnevezésű beruházás gazdasági – technikai mutatóinak 
jóváhagyására 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 
végrehajtásának jóváhagyására az első negyedévre 

4. Folyó ügyek 
 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki 
elfogadja az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 15 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  
 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  
 

1. Határozattervezet a Járdák építése Gyergyóújfalu községben” 
megnevezésű beruházás Indokló okiratának jóváhagyására 

Egyed József: A tavaly készült egy megvalósíthatósági tanulmány a járda építés 
folytatására. A beruházás összköltsége 1.665.000 lej áfástól, négy szakaszból áll: 
- az Árokköze utcától a Fehérpatak utcáig 548 m hosszúságban 

- a templomtól az Alszeg utca sarkáig 220 m éter hosszúságban 
- a Szászok utcától a kilyénfalvi templomig 845 méter hosszúságban 
- Tekerőpatakon a megyei út letérőtől a Pérásig 665 méter hosszúságban. 

Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e?  
Szabó Ágoston-Attila:   A gázas pályázatról tudunk-e valamit, előtte 
nekifogunk a járda építésnek? 
Egyed József: A Megyei Tanácsnál a a tehnikai és a gazdasági szakbizottság a 
jelenlétünkben letárgyalta, megvédtük és  jóvá is hagyta, de az idén ebből 
építkezés nem lesz. 
Elbírálás alatt van a gázas pályázat, az Energetikai Minisztérium kért egy 
kiegészítést, hogy mitől intelligens ez a rendszer, ezt elküldtük, az információk 
szerint pozitív avizt, vagyis véleményezést kapunk. 
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Ha mégis egy időre esik a két beruházás kivitelezése, remélhetőleg nem fog 
problémát okozni, mivel a gáz vezetéknek viszonylag egyszerűen meg lehet 
oldani az átfúrást. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Bálint Attila: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett 
határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 

2. Határozattervezet a „Járdák építése Gyergyóújfalu községben” 
megnevezésű beruházás gazdasági – technikai mutatóinak 
jóváhagyására 

Egyed József: A Megyei Tanáccsal való egyeztetésekből kiderült, hogy az 
országút mellett nem építkezhetnek, ezért a fő építész asszony javasolta, hogy 
bontsuk két fázisra az építkezést: az első lenne, a tekerőpataki, az országút 
mellett, amelyet idén a helyi költségvetésből meg is lehet építeni, a második 
pedig az újfalvi hosszabb rész, amelyet Hargita Megye Tanácsával közösen 
építenénk meg, a részarány pedig majd később fog kialakulni. 
348.000 lej az első fázis, a második pedig 1.316.000 lej. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Bálint Attila: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett 
határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 15 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 
végrehajtásának jóváhagyására az első negyedévre 

Egyed József: negyedéves pénzügyi felhasználás a jóváhagyás szerint, rendben 
történt. Ez van előterjesztve jóváhagyásra. A féléves kimutatások 
jóváhagyásánál behívjuk a könyvelőnőt, hogy mutassa be.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a határozat 
tervezetet. 
Elekes Szabolcs: a Munkaügyi szakbizottság egyöntetűen elfogadta a határozat 
tervezetet. 
Kovács Ernő: a Mezőgazdasági szakbizottság is egyöntetűen elfogadta a 
határozat tervezetet. 
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Gál Katalin: a Szocio-kulturális szakbizottság elfogadta a határozat tervezetet. 
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 15 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 

4. Folyó ügyek 
Gál Katalin: Érkezett-e válasz a kilyénfalvi kultárotthon és iskola udvarának 
térkövezéséről?  
Egyed József: Még nem, de jó lenne sürgősen eldőljön, mert időt vesz fel a 
kivitelezés. 
Jakab Attila: Több lakos, főként idős személyek jelezték, hogy félnek 
kerékpárral közlekedni a központtól Felszeg fele a megyei úton, a nagy gödrök 
és a nagy forgalom miatt. 
Egyed József: A Megyei Tanáccsal egyeztettünk, hogy ők elvégzik a nyári 
javítási munkálatok folyamán. Hideg aszfalttal próbálkoztunk, de nem jó 
megoldás. A forgalommal kapcsolatosan pedig tehetetlenek vagyunk. 
Gergely Róbert: A tekerőpataki Közbirtokosság épülete mellett volt egy kisebb 
játszótér, amely elszállítódott. Kérdés, hogy mi az elszállítás oka? 
Egyed József: Kérés alapján volt elszállítva a játszótér, egy másik helyszínre, 
ahonnan szintén írásos panasz jött, hogy onnan is szállítsuk el. Ezért végleg 
elszállítottuk. Ki kell találni egy másik helyet, ami a közösségnek megfelel, mert 
ezek a helyszínek nem feleltek meg. Ha jön javaslat a tekerőpatakiak részéről, 
hogy hová szeretnének egy kisebb játszóteret felépíteni, partnerek vagyunk, de 
addig nincs amit tenni. 
Szabó Ágoston-Attila: a Majláth utca hídjának az alsó fele be van omolva, épp 
hogy átfolyik a víz. Szintén a Majláth utca folytatásában a mezei útra szükség 
lenne egy autó töltésre és egy körülbelül 10 méteres sánc kiásása. 
Egyed József: Jelenleg Pérásban dolgoznak az úttal, utána megnézzük.  
Bartalis Csaba: Ugyancsak a mezei utakkal kapcsolatosan, a vargai útnál 
amelyik megy Szenéte fele kellene két három autó töltés. 
Egyed József: feljegyezzük. A vargai úttal kapcsolatban körvonalazódik egy 
nagyobb javítás lehetősége, ha megfelel a pályázati kiírásnak. 
Kovács Ernő: szintén a mezei utakkal kapcsolatos a kérés, Kurtaegertől a Csík 
útja fele. 
Egyed József: A tervek szerint az az út is benne lenne következő pályázati 
felújításban. Mivel ezek a kiírások sok kritériumnak kell megfeleljenek, nehéz 
már a községben olyan mezei utakat találni, amelyekkel 100 pontot érő 
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pályázatot lehet letenni. Ha ez a mostani sikerül, ilyen feltételekkel a következő 
körben már nem is tudunk pályázni. 
Bálint István: A Faluköze lakossága igényét fejezte ki egy közkút javítsásával 
kapcsolatban.  
A helyi pályázatokra elkülönített összegek odaítélésről érdeklődnék. 
Egyed József: Igen, tudomásunk van róla, jelenleg a költségvetésben nincs erre 
elkülönített összeg, viszont júliustól lehet módosítani és akkor úgy néz ki be 
lehet foglalni. 
A pályázatok odaítélése a Barázdában megjelenik, nagyjából minden 
igénylőnek jóvá volt hagyva, kivétel az iskola egyesülete, amely nem tette le a 
szükséges aktákat.A törvényt be kell tartani, utólagos pótlásra ezeknek az 
aktáknak nem lehetséges. A határidőket be kell tartani, különben vissza kell 
fizetni, ha a Számvevőszék  kiszedi. Ha a többi egyesület meg tudta oldani, 
akkkor az iskola is, amelyik egy intézmény, alkalmazottak meg tudja tenni. 
Elekes Szabolcs: Szintén a mezei utak tötésével kapcsolatos a  kérésem,  a két 
Várósvize közötti szakaszt kellene kitölteni. 
Egyed József: Oda út is kellene. 350 méter hosszúságban körülbelül 15.000 lejbe 
kerül az egyszerű töltés, plusz az anyag. Ott van 4-500 méter. Az első két 
negyedévre a költségvetésben az útjavításokra leosztott pénz már elfogyott, 
meg kell várni a harmadik negyedévet.   
Elekes József: A házvásárral kapcsolatosan milyen előre lépések történtek? 
Kovács Ileana-Éva: Az  energetikai bizonylatot most készíti a tulajdonos, a 
héten elkészül és utána lehet megkötni az adás-vételi szerződést.  
Marthy Barna: A kútjavításokkal kapcsolatos kérdés lett volna, de megvan már 
a válasz és a mezei utak javítása, amelyekről már szintén volt szó. 
Mihálydeák Ervin: Szintén a mezei utak javítása lenne. 
Bálint Attila: Ugyancsak a mezei utak javítása lenne a prioritás.  
A kilyénfalvi játszótérnél nem volt rég a fű lekaszálva. Az új csúszdát is 
igényelnénk a kilyénfalvi játszótérre, mert a régi megrongálódott és veszélyes 
lett. 
Egyed József: Elromlott a kaszálógép, a közeljövőben meglesz.  
Pár szó a falunapi rendezvényekről, amelyek a jelenleg hatályos járványügyi 
szabályoknak megfelelően kerülnek megszervezésre. 
Július 2-án elsősorban kulturális rendezvények lesznek, a környékbeli 
művészek közreműködésével, hogy ezáltal is segítsünk nekik ebben a nehéz 
időszakban. 
A testvértelepülések közül Tompa vesz részt a rendezvényeken. 
3-án minifoci  és teke bajnokságok, valamint fúvószenekari találkozó lesz. 
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Bálint Attila: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az 
ülést ezennel berekesztem.  
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Bálint Attila            Kovács Ileana Éva 

 
  
 
 
 
 
 


