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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. július 29-én 20 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 2021/166-os 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. Gergely Róbert 
8. Jakab Attila 
9. Kovács Attila 
10. Kovács Ernő 
11. Kovács Levente 
12.Mihálydeák Ervin 
13. Molnár Rita 
14. Szabó Ágoston Attila 

 Igazoltan hiányzik Marthy Barna tanácsos úr. 
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a 

község jegyzője valamint Tótpál László úr, az AQUASERV MAROS KFT 
ügyvezetője. 

 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 az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
2. Határozattervezet az AQUASERV MAROS K.F.T 2020-as évi pénzügyi  

zárszámadásának jóváhagyására 
3. Határozattervezet az AQUASERV MAROS K.F.T. 2021-es évi 

Költségvetésének jóváhagyására  
4. Határozattervezet amortizált kisértékű leltári tárgyak és alapeszközök 

értékesítésére és leírására 
5. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozóinak a 2021-es 

év első félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyására 
6. Határozattervezet a 2021-es Helyi Költségvetés módosítására 
Kiegészítések:  
7. Határozattervezet egyes Beruházásokat indokló okiratok jóváhagyására 
8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező  leltára  

módosításának és kiegészítésének jóváhagyására 
9. Az előző, 2021 május 27 és június 28-i ülések jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 
10. Folyó ügyek 
 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki 
elfogadja az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  
 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  
 

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
Kovács Ileana-Éva: Bálint Attila tanácsos úr ülésvezetői mandátuma ebben a 
hónapban lejár, ezért szükséges az új ülésvezető megválasztása a következő 3 
hónapra. A névsorban a következő Elekes József tanácsos úr, így a tervezetben ő 
van javasolva a tisztség betöltésére a következő 3 hónapra. 
Elekes Szabolcs:  a Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Bálint Attila 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 14 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

2. Határozattervezet az AQUASERV MAROS K.F.T 2020-as évi pénzügyi  
zárszámadásának jóváhagyására 

Tótpál László, az AQUASERV MAROS K.F.T. ügyvezetője: a 2020-as évben a 
cégnek nem volt tevékenysége, csak a megalakulással kapcsolatos költségei 
voltak. A tulajdonképpeni pénzügyi tevékenység ez év márciusában indult.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta 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 14 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

3. Határozattervezet az AQUASERV MAROS K.F.T. 2021-es évi 
Költségvetésének jóváhagyására  

Tótpál László, az AQUASERV MAROS K.F.T. ügyvezetője: a cég tevékenysége 
az év elején elindult, a fogyasztók feltérképezésével és a szerződések 
megkötésével, amely zajlik napjainkig. Jelen pillanatig a cég 468.000 lejt gyűtött 
be a kiállított számlákból. Ezidáig 2.190 fogyasztója van a cégnek. 
Ami problémát jelent, hogy a gyergyószentmiklósi SPLTAC-tól vásárolt 
ivóvíznek az 51 %-át sikerült kiszámlázni az ismert fogyasztóknak Újfaluban, 
Alfaluban pedig 59 %-ban. Innen következik, hogy a megvásárolt ivóvíznek 
általánosan véve 50%-nak van meg a fogyasztója. Remélhetően ez az arány 
változni fog.  
A jelenlegi állás szerint a cégnek a tevékenysége havi 191.000 lej körül mozog. 
Ami a kiadásokat illeti, csak a legszükségesebbek voltak megvásárolva, illetve 
beszerzésre tervezve: az adatbázis szoftver, villanyfogyasztás, ivóvíz vásárlás a 
SPLTAC-től, irodai felszerelések, számítástehnika, fémdetektor, gépjármű. 
Ahhoz, hogy a cég a tevékenységét folytatni tudja, úgy Újfalutól mint Alfalutól 
minimis segélyt kérvényezett. 
Kovács Levente: jó lenne ha a jövőben bevezetésre kerülne online kifizetési 
rendszer is. 
Tótpál László: a jövőben erre is lesz lehetőség. 
Egyed József: Az ivóvízmérési pontokat (órákat) szükséges lesz megépíteni a 
községek (Alfalu és Újfalu) Gyergyószentmiklóssal való határánál, azért, hogy a 
víz klórozása pontos legyen, valamint a vízveszteségek feltárásához is 
szükségesek lesznek. 
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Ugyanakkor kilátásban van egy technikai feltérképezése is a rendszernek, ami a 
hibákat illeti, úgy Újfaluban, mint Alfaluban, valamint Csomafalván is a 
gerincvezetéken, azért, hogy a következő pályázati időszakban lehetőség legyen 
ezeket kiküszöbölni.     
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen 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 14 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Határozattervezet amortizált kisértékű leltári tárgyak és alapeszközök 
értékesítésére és leírására 

Egyed József: A könyvelésileg amortizált és használaton kívüli kisértékű leltári 
tárgyakról és alapeszközökről van szó. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen 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 14 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

5. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozóinak a 2021-es 
év első félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyására 

Kovács Ileana-Éva községi jegyző ismerteti a fogyatékkal élő személyek 
gondozóinak első félévi tevékenységét. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen 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 14 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

6. Határozattervezet a 2021-es Helyi Költségvetés módosítására 
Egyed József: Az elmúlt üléseken elhangzott már egyes költségvetési tételek 
módosításának szükségessége. Részben azért, mert a 2021-es évi Költségvetés 
jóváhagyásánál a járda építésére betervezett 700.000 lejre idén nem lesz szükség 
– Hargita megye Tanácsa nagymértékben támogatja a beruházást, a község 
önrésze 348.762 lej lesz és idén nem tud elkezdődni az építési munka. Másrészt, 
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mert a harmadik negyedévtől megnyílt a törvényes lehetőség a jóváhagyott 
költségvetés módosítására. 
A fontosabb tételek: 12.000 lej van javasolva a kamera rendszer bővítésére, 
120.000 lej a kilyénfalvi Kultúrotthon javítására, 120.000 lej a kilyénfalvi 
sportpálya műgyeppel való beborítása, 25.000 lej a tekerőpataki Kultúrotthon 
javításának tervezési költségeire, 60.000 lej közkutak javítására, 30.000 lej 
tervezési költségekre épületbontás és parkoló kialakítására, 123.000 lej 
mezőgazdasági kiszolgáló utak tervezésére. 
 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. 
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 14 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

7. Határozattervezet egyes Beruházásokat indokló okiratok jóváhagyására 
Egyed József: A következő beruházások indokló okiratainak elfogadásáról van 
szó: kamera rendszer bővítése, a kilyénfalvi Kultúrotthon javítása, valamint a 
kilyénfalvi sportpálya műgyeppel való beborítása. 
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 14 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező leltára  
módosításának és kiegészítésének jóváhagyására 

Egyed József: A község köztulajdonának a kiegészítése a nemrég megvásárolt, 
az Újfalu 213 szám alatti ingatlannal - erről szól a tervezet.  
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 14 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

9. Az előző, 2021 május 27 és június 28-i ülések jegyzőkönyvének 
jóváhagyása 
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Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a  
jegyzőkönyvekhez? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy a jegyzőkönyveket az előterjesztett formában elfogadjuk? A 
Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
a jegyzőkönyveket.  
 

 
 

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

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Bálint Attila            Kovács Ileana Éva 

 
  
 
 
 
 
 


