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HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. november 25-én, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendes tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsosúr megállapította, hogy a Helyi 
Tanács összehívása a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 2019/57-es 
Sürgősségi Kormányrendelet 133-as, 134-es és 196-os cikkelyének előírásai 
szerint, a 2021/245-ös 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. Elekes Szabolcs 
6. Gál Katalin 
7. Jakab Attila 
8. Kovács Attila 
9. Kovács Ernő 
10. Kovács Levente 
11. Mihálydeák Ervin 
12. Sajgó Rita 
13. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányzik Marthy Barna és Gergely Róbert tanácsosúr.  
A gyűlésen jelen van Kovács Ileana Éva, a község jegyzője. 
A tanácsülés teljes egészében hang- és videofelvételre kerül.  



A gyűlés magyar nyelven zajlik.  
Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a 
jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendes ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó hat napirendi 
pontot, két kiegészítéssel:  

1. Határozattervezet a helyi adók és illetékek megállapítására 2022-es 
évre 

2. Határozattervezet a 2021-es év Költségvetés III-ik negyedévi 
végrehajtásának jóváhagyására 

3. Határozattervezet pénzügyi segély jóváhagyására a tekerőpataki 
Római katolikus egyház részére 

4. Határozattervezet a „Szociális és közszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése középület felújítása révén 
Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű 
beruházás keretében az előleget szavatoló levél 
meghosszabbításának jóváhagyására 

5. Az előző 2021 július 1, 8 , 22 és 29-i ülések  jegyzőkönyvének 
jóváhagyása 

6. Határozattervezet a csíkszeredai Erdészetnek az 5390/LJ/2021-es 
átiratával közölt famennyiség eladási módjának és indulási árának 
jóváhagyására  

7. Határozattervezet a 2021-es Költségvetés kiegészítésére  
8. Folyó ügyek 
 
Elekes Szabolcs üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 
rákérdezve, hogy valakinek hozzászólása van-e. Gál Katalin 
tanácsosasszony javasolja, hogy a két kiegészítést tárgyalják a Folyó 
ügyek előtt. 13 igen szavazattal a tanács megszavazza a napirendi 
pontokat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

 
1. Határozattervezet a helyi adók és illetékek megállapítására 2022-es 

évre 
 



 
Kovács Attila: A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatban az előírt 2,6 
százalékos inflációs növekedés van javasolva . Ami többlet, az a javaslatra 
került speciális adók közé egy 10 lejes napidíj, azoknak a kereskedőknek, 
akik nem piac napon szeretnének árusítani, egy 50 lejes illeték a kantin 
konyhájának a használatára, gyümölcs- és zöldségfeldolgozás céljából és 
egy 5 lejes illeték a kultúrotthonba való belépőjegy.  
Elekes Szabolcs üléselnök: Valakinek hozzászólása van-e a 
határozattervezethez? Nincs. Kérném a szakbizottságokat, hogy 
véleményezzék a határozattervezetet.   
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság is pozitívan véleményezte 
a határozattervezetet. 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság is pozitívan véleményezte 
a határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
2. Határozattervezet a 2021-es év Költségvetés III-ik negyedévi 

végrehajtásának jóváhagyására 
Kovács Attila: A III-ik negyedév költségvetése végre lett hajtva, 
elfogadásra került és ebben a formában kérjük a tanácsot, fogadja el. 
A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 



 
3. Határozattervezet pénzügyi segély jóváhagyására a tekerőpataki 

Római katolikus egyház részére 
Kovács Attila: A tekerőpataki katolikus egyház kérte a segítséget a 
felújítási munkálatok kiegészítésére. Ez az összeg az év elején a 
Költségvetésbe be volt foglalva. Kérjük a Tanácsot fogadja el ebben a 
formában. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

4. Határozattervezet a „Szociális és közszolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése középület felújítása révén 
Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű 
beruházás keretében az előleget szavatoló levél meghosszabbításának 
jóváhagyására 
Kovács Attila: A régi néptanács épületének felújításáról van szó, a 
munkálatok során kiderült a mennyezet sajnos gombásodott, e plusz 
munkálat műszaki dokumentációjának jóváhagyása miatt csúszott a 
kivitelezés.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
4. Az előző 2021 július 1, 8 , 22 és 29-i ülések  jegyzőkönyvének 

jóváhagyása 



Kovács Ileana-Éva: Elsősorban elnézést kérünk, hogy késtünk a 
jegyzőkönyvekkel, elég nyomós okok miatt nem sikerült összeállítani 
időben. Valakinek, ha megjegyezni valója van, javítanivalója van, kérem 
jelezze. Várjuk a javaslatokat. 
Elekes Szabolcs üléselnök: Ammenyiben nincs, megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az 
előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
5. Határozattervezet a csíkszeredai Erdészetnek az 5390/LJ/2021-es 

átiratával közölt famennyiség eladási módjának és indulási árának 
jóváhagyására 

Kovács Attila: Kettő értékaktáról lenne szó, az egyik 180, a másik 47,96 
köbméter, ez széltörött, vékony fa, átlagban 0,26 köbméter, gyérítésnek is 
gyenge. Ennek az eladási értékét 180 lej / köbméterre javasoljuk a 47,96 
köbméter esetén és 200 lej / köbméterre a 180 köbméter esetén.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
7. Határozattervezet a 2021-es Költségvetés kiegészítésére 
Kovács Attila: Ami kiegészítésre az a beteggondozók juttatása  (sajnos ott 
a kifizetések egy picit csúsznak), minimis segélyre a kiegészítés az 
Aquaserv Maros Kft. számára és 200.000 lej a fűtéstámogatás 
finanszírozására.  
Az iskola a járványhelyzet miatt bizonyos összegeket nem tudott 
elkölteni, kérik az átcsoportosítást.  25.000 lejt felújításra, 6700 lej értékben 
eszközvásárlásra és 2600 lej értékben ösztöndíjakra.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 



Elekes Szabolcs üléselnök: 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 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
Most áttérünk a 8-as napirendi pontra, a Folyó ügyek tárgyalására. 
Jakab Attila: Pályázati lehetőség civilszervezeteknek lesz-e?  
Kovács Attila: Idén nem, csak jövőben. 
Gál Katalin: Mindig május, június hónapokban vannak ezek a 
pályázatok, amiket a költségvetésbe bele foglalunk, azért, hogy tudják 
megvalósítani a civil szervezetek a programjaikat az évfolyamán és 
tudjanak is elszámolni vele. Úgyhogy biztos, hogy nem lesz.  
Szabó Attila: Említettem már a felszegi üzlet előtt azt a huppanót. Egy 
bóját most már elfogyasztottak az autósok, egy újabb van kitéve. Úgy 
láttam ezen az útszakaszon a munkálatokat mind elvégezték, ez ott 
maradt. Esetleg még valamilyen formában nem lehetne jelezni a Megye 
fele, hogy meg kellene javítani, vagy hanem olyan kertet csinálni, mint 
Csomafalván is amelyek az aknatetők köré vannak téve. Lassítsák is a 
forgalmat és nem is okoz zajszennyezést. 
Egy másik dolog, a 24-es számú villanyoszlopon, a főút mellett, nem ég a 
közvilágítás. Szabó Csaba és Karda Áronék között.  
Kovács Attila: Az említett gödröt jelezni fogjuk a Megyei Tanács fele, 
ismételten.  
Mihálydeák Ervin: Csomafalva bejárata felől az Újfalut jelző tábla meg 
van sérülve, nem olyan vészes, de kicsit meg kellene igazítani.  
 
Elekes Szabolcs: Amennyiben nincs több napirendi pont, mindenkinek 
megköszönöm a részvételt és az ülést ezennel berekesztem. 

 
Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Elekes Szabolcs            Kovács Ileana Éva 


