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Ikt. Szám: _______/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. december 10-én, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.  
 
1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a 2021 decemberi 10-
i rendkívüli ülésre 

Egyed József polgármester úr ismerteti a jelenlevőkkel, hogy Elekes 
Szabolcs tanácsos úr, a jelenlegi üléselnök hiányzik, ezért új üléselnököt kell 
választani erre az egy alkalomra. A soron következő Gál Katalin 
tanácsosasszonyt javasolja, akit 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással 
megválasztanak. 

Az üléselnök, Gál Katalin tanácsos asszony megállapította, hogy a 
Helyi Tanács összehívása a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 2019/57-
es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as, 134-es, 135-ös, 155-ös és 196-os 
cikkelyének előírásai szerint, a 2021/267-es számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Stefan-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. Mihálydeák Ervin 
11. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányzik Sajgó Rita tanácsos asszony, Marthy Barna, Elekes 
Szabolcs és Gergely Róbert tanácsos urak.  
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, Gál Katalin tanácsos asszony, 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 egy napirendi 
pontot, hat kiegészítéssel:  
1. Határozattervezet a „Töltőállomás létesítése elektromos autók részére” 

megnevezésű beruházás indokló okiratának jóváhagyására 
2. Határozattervezet a 100/2021-es Határozat módosítására  
3. Határozattervezet a 2021-es évi Költségvetés kiegészítésére 
4. Határozattervezet a „Töltőállomás létesítése elektromos autók részére” 

megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
jóváhagyására 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére a „Töltőállomás 
létesítése elektromos autók részére” megnevezésű, a Környezetvédelmi 
Alap által finanszírozott programban 

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere 
Szakapparátusához tartozó személyek alapfizetésének megállapítására 
2021 decembertől 
 

Gál Katalin üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 
rákérdezve, hogy valakinek hozzászólása van-e. 10 igen szavazattal a 
tanács megszavazza a napirendi pontokat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 



 
 
1. Határozattervezet a „Töltőállomás létesítése elektromos autók részére” 
megnevezésű beruházás indokló okiratának jóváhagyására 
Egyed József: A Környezetvédelmi Minisztérium hétfőn kiír egy pályázatot 
elektromosautó töltők finanszírozására. Egy autótöltő állomásnak az értéke 
190.000 lej. Ebből lehetne csinálni 5 db-ot, 1.000.000 lejig el. Egyeztetve az 
Electrica-val, két helyszínünk volt, ahová lehetne ilyen töltőállomást 
létesíteni, egyik az orvosi rendelőnél, a másik pedig a malom hatánál. Ezek 
a trafók bírnák meg. Egyeztetések után, úgy döntöttünk, hogy csak az orvosi 
rendelőnél lehetne megvalósítani.  
A polgármester úr javasolja a pályázat leadását. 
Gál Katalin: Kérném a szakbizottságokat, hogy véleményezzék a 
határozattervezetet. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 
Kovács Levente: Ez generál majd jövedelmet a Tanács felé? 
Egyed József: A törvény azt mondja, elektromos áramot eladni nem lehet, 
és ha igen, kereskedni nem lehet vele. ANRE engedély kell hozzá. Ettől 
függetlenül szolgáltatásként el lehet adni, egy automata rendszeren 
keresztül, betevődik a pénz az automatába és lehet tankolni.  
Jakab Attila: Ez a fogyasztás fogja-e a környékbeli lakókat terhelni? 
Egyed József: Nem, mert azt jelenti a szabadkapacitás, hogy a 
transzformátor még megbírja. Ebbe a transzformátorba volt még annyi 
szabad hely, hogy 70 kwh-ot felhúztunk a kútnak, úgy, hogy György Ignác 
is tudja megoldani a problémáját, természetesen a törvények értelmében 
köteles kifizetni a rá eső részt. Gyakorlatilag van még 70-80 kwh 
szabadkapacitása a transzformátornak. 
Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 



2. Határozattervezet a 100/2021-es Határozat módosítására 
Kovács Ileana Éva: Az Erdészet átiratban közölte, hogy a két utolsó 
értékaktával kibélyegzett famennyiség, ami a múlt tanácsülésen volt 
jóváhagyva, 47,96 köbméter és a 180 köbméter valójában rádőlt egy útra, 
amelyik út, vagy elérhetőségi lehetőség végében van két régebb kilicitált 
erdészeti parcella, az októberben volt eladva, 1630 köbméter. Ebben az 
esetben lehetne direkt tárgyalást eszközölni, ahhoz, hogy minél hamarabb 
tudják eladni ezt a fát. Ehhez még jött 477 köbméter értékakta. 251 lejben volt 
eladva az 1630 köbméter, de mehetünk 280 lejig, ezt javasolta az erdészet. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin:  Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan, hogy a 280 lej / köbméteres árat elfogadjuk? Nincs. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a 
határozattervezetet az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 10 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet 
 
Megérkezett Mihálydeák Ervin tanácsos úr. 
 
3. Határozattervezet a 2021-es évi Költségvetés kiegészítésére 
Egyed József: 200.000 lejt kaptunk a beteggondozók bérezésére, ez 
célirányos pénz. Mivel már a múltkori költségvetés módosításkor oda tettük 
mi ezt a hiányzó pénzt, ezért ez valószínűleg meg fog maradni év végén, de 
akkor majd felhasználjuk a fejlesztésekhez. Az iskola kért még 
módosításokat. Javaslom, hogy hagyjuk jóvá.  
Gál Katalin: Nekem lenne egy kérdésem. Ez a 200.000 lej fejlesztési alapba 
fog menni? 
Egyed József: Nem tudjuk, most fejlesztési alapba tenni, mivel célirányos és 
csak akkor megy a fejlesztési alapba, ha lezárul a költségvetés. Jelen 
pillanatban nem kell még pénz sehová, ezért nincs értelme módosítani. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 



Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
4. Határozattervezet a „Töltőállomás létesítése elektromos autók 
részére” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
jóváhagyására 
Egyed József: A projekt maximális értéke 193.219 lej lehet. Ezidáig ilyen 
megvalósíthatósági tanulmányt nem készített senki, a Tigra Will az egyedüli 
csíki cég, aki ilyent készített, mindenkinek egyformára. 100%-os 
finanszírozás, kb. 3000 lejes önrész van belefoglalva.  
Kovács Levente: Kocsimegállót csak kell létrehozni. 
Egyed József: Nem kell, mert az orvosi rendelő előtt lesz kialakítva és ott le 
van térkövezve. 
Szabó Attila: Nem a parkolóban lesz, a Bajkó százados szobornál? 
Egyed József: Nem lehet oda építeni, mert nincs a község tulajdonában. 
Tulajdon jogilag csak a régi néptanács része van meg, le kellene bontani ott 
a wc-ét, oda bontási terv kellene. Az orvosi rendelő előtti tér a 
legoptimálisabb.  
Gál Katalin: Szükséges a Gazdasági szakbizottság véleményezése. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére a 
„Töltőállomás létesítése elektromos autók részére” megnevezésű, a 
Környezetvédelmi Alap által finanszírozott programban 



Egyed József: 193.219 lej a pályázat értéke, a többlet 3219 lej, jelentéktelen 
összeg, ez kerülne önrészbe. Kérem a Helyi Tanácsot fogadja el az 
előterjesztett formában. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: Kérdezem a testületet valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere 
Szakapparátusához tartozó személyek alapfizetésének megállapítására 
2021 decembertől 
Egyed József: Úgy néz ki, hogy az étkezési támogatás nem folyósítható 
januártól, ennek az értéke 340 lej. A környező települések ráálltak erre, hogy 
ezt az összeget ráteszik a fizetésre, a törvény is megengedi. Ez alól kivétel, a 
polgármester, alpolgármester és a jegyző. Ők nem kaphatnak ilyen típusú 
fizetésemelést. Egyöntetűen ráraktuk mindenki fizetésére, mivel 
áremelkedések is voltak. Erre pénzünk is van, mivel Angéla régóta nem jár 
munkába, Endre sajnos meghalt, a tanácsosi illetékekből is megmarad 
valamennyi, akik nem vesznek részt az ülésen, így van rá keret. Valami 7-
8000 lejt vesz fel összesen. Költség, de jót tenne a munkaközösségnek. 
Megjegyzem, hogy a munkások nettó fizetése 1900 lej, a mezőgazdasági 
osztályon dolgozóké 2400 lej, a legmagasabb fokú besorolásban pedig eléri 
a 3000 lejt, szűken és attól már fentebb csak az alpolgármester és a jegyzőnő 
van, akik gyakorlatilag az alpolgármester fizetési plafonját használják. Hogy 
mi lesz a közeljövőben nem tudom, valószínű lesz módosítás valamennyi, 
jobbra-balra, de én úgy gondolom le fogják tiltani. Alfalu, 
Gyergyószentmiklós már jóváhagyta, Csomafalva is készül rá. Úgy látom 
mindenki lépett egyet, ha eltörölik, akkor úgymond fizetésként kaphassák 
meg. Én azt javaslom és arra kérem a testületet, hogy látva azért, hogy végzik 
a dolgukat, mindenki, szavazzuk meg nekik ezt az összeget.  
Mihálydeák Ervin: Volna-e lehetőség most nagyobbat emelni? 



Egyed József: Nem indokolt, hogy egyelőre többet emeljünk, ez elég, nem is 
zavar be a rendszerbe, sehol sem, sem pénzügyileg, sem erkölcsileg.  Abban 
az esetben éri el a célját ez az emelés, ha januártól megmarad az étkezési 
támogatás. Ennek elég kicsi a valószínűsége.  
Gál Katalin: Nekem lenne egy kérdésem a szociális osztállyal 
kapcsolatosan, hogy Angéla gyakorlatilag mennyi időre marad ki? 
Kovács Éva: Egy évre szól a felfüggesztése, májusban jár le.  
Gál Katalin: És utána szándékszik visszajönni? 
Egyed József: Ez már az ő saját döntése. 
Gál Katalin: Csak azért kérdezem, hogy egy ember elég kevés a szociális 
osztályon. 
Egyed József: Eléggé megnehezítette a dolgunkat, Attilára és Erzsikére 
nagyobb teher hárul, de hát egyelőre végzik, nincs gond. 
Gál Katalin: És addig nem is lehet meghirdetni? 
Kovács Éva: Meghirdettük már, levettük teljesen kezdőre a posztot, mivel az 
új közigazgatási törvény megengedi az ideiglenes posztok módosítását, de 
nem jelentkezett senki, még bár nem is érdeklődött.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: Kérdezem a testületet valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
Amennyiben nincs több napirendi pont, mindenkinek megköszönöm a 
részvételt és az ülést ezennel berekesztem. 

 
 

Ülésvezető elnök     Jegyző 
    Gál Katalin             Kovács Ileana Éva 


