
 
ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. október 27-én, 19:00 órai kezdettel tartott, rendes 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Elekes József 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 2021/224-es 
számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Attila 
2. Bartalis Csaba 
3. Elekes József 
4. Elekes Szabolcs 
5. Gál Katalin 
6. Gergely Róbert 
7. Jakab Attila 
8. Kovács Attila 
9. Kovács Ernő 
10. Kovács Levente 
11. Mihálydeák Ervin 
12. Sajgó Rita 
13. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányzik Bálint Stefan Tibor és Marthy Barna tanácsosúr. 
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője. 
A tanácsülés teljes egészében hang- és videofelvételre kerül.  
A gyűlés magyar nyelven zajlik.  
Az üléselnök, Elekes József 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 két napirendi pontot:  



1. Határozattervezet a Szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának 
jóváhagyására  2021-2026-os időszakra Gyergyóújfalu községben 

2. Határozattervezet a 26/2021-es, a Gyergyóújfalu közégben létező szociális 
szolgáltatások éves Tervének jóváhagyására vonatkozó Határozat 
kiegészítésére és módosítására 

3. Határozattervezet a 20/2007-es azon helyzetek jóváhagyására vonatkozó, 
amelyekben a polgármester gyorssegélyt nyújthat Határozat módosítására és 
kiegészítésére 

4. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
5. Határozattervezet a „Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu 

községben” megnevezésű beruházás indokló okiratának jóváhagyására 
6. Határozattervezet a „Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu 

községben” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
jóváhagyására 

7. Határozattervezet a „Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu 
községben” megnevezésű beruházás benyújtására 

8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 
módosításának jóváhagyására 

9. Folyó ügyek 
 

Elekes József üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A Helyi Tanács 
13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
 1. Határozattervezet a Szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának 
jóváhagyására  2021-2026-os időszakra Gyergyóújfalu községben 
Kovács Ileana-Éva: A községnek a szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiája 
elkészült, amely tartalmaz mindent, ami a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos. 
Kezdve a célcsoportoktól, jelenleg a községben elérhető szolgáltatásokról, valamint az 
elkövetkezendőkben javasolt szolgáltatásokról.  
Elekes József üléselnök: Szükséges a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági 
és sport Szakbizottság véleményezése. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
2. Határozattervezt a 26/2021-es, a Gyergyóújfalu közégben létező szociális 
szolgáltatások éves Tervének jóváhagyására vonatkozó Határozat kiegészítésére és 
módosítására 



Kovács Ileana-Éva: A Hargita Megyei Szociális Igazgatóság ellenőrzést végzett a 
Polgármesteri hivatal szociális osztályán. Ennek a keretében megállapította, hogy ez 
a 26-os Határozattal jóváhagyott éves szociális terv nem a törvényes kereteknek 
megfelelően volt jóváhagyva, ugyanis a 2018-as 1086-os miniszteri Rendelkezés 
megad egy keretmodellt, amelynek meg kell felelnie. Ezért szükséges a 26-os 
Határozat kiegészítése és módosítása, ennek a keret modellnek megfelelően. 
Valójában a 26-os Határozatban foglalt adatoknak a táblázatban való beírásáról van 
szó, itt szintén a stratégiának megfelelő tevékenységek és szolgáltatások vannak 
felsorolva, melyek elérhetőek a községben és amelyek elő vannak irányozva erre az 
évre szociális téren.  
Elekes József üléselnök: Szükséges a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági 
és sport Szakbizottság véleményezése. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
3. Határozattervezet a 20/2007-es azon helyzetek jóváhagyására vonatkozó, 
amelyekben a polgármester gyorssegélyt nyújthat Határozat módosítására és 
kiegészítésére 
Kovács Ileana-Éva: Szintén az ellenőrzés során derült ki, hogy ez a 2007-ben 
jóváhagyott Határozatot, amely 2014-ben módosítva volt az 55-ös Határozattal a 
gyorssegélyek odaítélésére vonatkozóan, szükséges kiegészíteni a 416/2001-es 
Törvényben az idén megjelent új, nagyrészt a járványhoz kapcsolódó szociális 
esetekkel. Ugyanakkor, hogyha külföldön elhunyt községből való lakost kell haza 
szállítani, arra is lehet gyorssegélyt adni. A 416-os Törvény módosításának 
megfelelően szükséges egy procedúrát jóváhagyni, hogy milyen lépéseket kell tenni, 
illetve milyen aktákat kell beszerezni, ahhoz, hogy valaki igényelhesse a gyorssegélyt. 
Elekes József üléselnök: Szükséges a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági 
és sport Szakbizottság véleményezése. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
4. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
Kovács Ileana-Éva: Elekes József tanácsos úr a Tanács működési szabályzata 
értelmében három hónapra volt megválasztva üléselnöknek, augusztus-szeptember-
október hónapokra. Ezért szükséges az új üléselnök megválasztása az elkövetkezendő 



három hónapra. Szintén a Tanács működési szabályzata értelmében a soron 
következő tanácsos Elekes Szabolcs tanácsos úr.   
Elekes József üléselnök: Szükséges a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági 
és sport Szakbizottság véleményezése. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy a következő három hónapra Elekes Szabolcs tanácsosúr legyen az 
üléselnök? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a határozattervezetet. 
 
5. Határozattervezet a „Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu 
községben” megnevezésű beruházás indokló okiratának jóváhagyására 
Egyed József: A 17-es számú Botos út, a 21-es  számú Kurtaeger-Selymék, 17-es Magas 
Kurtaeger, 31-es Nyír és 33-as Osztoros. Ezek az utak jelenleg földutak, ami már nem 
szolgálja ki a mezőgazdaságot. Az árkok, egyáltalán ahol léteznek, nem vezetik el a 
vizet. Ezért javasoljuk a Vidékfejlesztési program 4.3-as kiírása keretén belül a 
megpályázni a felújításukat. Erről már beszéltünk a testülettel és a törvény szerint 
most előterjesztettük jóváhagyásra. 
Elekes József üléselnök: Szükséges Gazdasági szakbizottság véleményezése. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
6. Határozattervezet a „Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu 
községben” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
jóváhagyására 
Egyed József: Az említett utakat felújításának a gazdasági-technikai mutatóit 
javasoljuk jóváhagyásra, a tervezetben foglaltak szerint.  Ahhoz, hogy a pályázat 100 
pontos legyen, önrészbe is be kellett foglalni egy bizonyos szakaszt. Erre kérem a 
testület jóváhagyását.  
Elekes József üléselnök: Szükséges Gazdasági szakbizottság véleményezése. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 



7. Határozattervezet a „Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu 
községben” megnevezésű beruházás benyújtására 
Egyed József: Az előző napirendi pontban tárgyalt beruházásnak a Vidékfejlesztési  
programba való benyújtásáról szól a tervezet. Erre kérem a testület jóváhagyását, 
hogy az előkészített pályázatot be tudjuk nyújtani.  
Elekes József üléselnök: Szükséges minden szakbizottság véleményezése ehhez a 
határozathoz. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
8. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 
módosításának jóváhagyására 
Egyed József: A jövedelmi oldalt sorolnám: 300.000 lej kaptunk a kormánytól áfa 
visszaosztásból, 98.000 lej a felszámolás után a  Gyervíz alaptökéjéből való beutalt 
összeget, összesen 398.000 lejt.  
Kiadás felét taglalnám: 6000 lejt kérnénk a szemétszállítási illeték kifizetésére (többlet 
szemét leszámlázása, amit a hivatal gyűjt össze), 12.000 lej ingázási költség a 
tanároknak, 180.000 lej a benyújtandó pályázat költsége DALI+ a pályázat megírási 
költsége, 200.000 lejt javaslunk tenni az erdei utas pályázatunk mellé, mivel kötelesek 
vagyunk egy kormányrendelet értelmében kiegészíteni a cégeknek az építőanyag 
áremelkedését. Erre van egy határozat, ami kimondja, hogyan kell kiszámolni.  
Elekes József üléselnök: Szükséges a Gazdasági Szakbizottság véleményezése ehhez 
a határozathoz. 
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes József üléselnök: Kérdezem a Tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 
amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
Folyó ügyek:  
Gál Katalin: Megkerestek olyan kéréssel, hogy lehetne a falvakban egy-egy nagy 
komposztáló ládát tenni közterületre? Többen vannak, hogy nincs az udvarukon 



lehetőség és szívesen bele tennék, ne vigyék a mezőre. Ha nem, akkor újra lehetne 
indítani a komposztáló ládák szétosztási programját. 
A kilyénfalvi focipálya hol tart? 
Egyed József: Szemétlerakó hely lesz, ha kihelyezünk ilyen komposztáló ládákat. 
Inkább házi, otthoni megoldás jobb, felelősségteljesebben használják. Az 
alpolgármesterúr többet foglalkozik a témával, őt is meg lehetne kérdezni. Én azt 
javaslom a tanácsnak, a jövőben azon gondolkozzunk, hogyan és hová lehetne egy 
egységes szeméttároló helyet kialakítani, az olyan szemétnek, amivel az emberek nem 
tudnak mit kezdeni. Megterveztetni ezt a bizonyos beton teret, egységesen kezeljük, 
ellenőrzött formában az oda szállított hulladékot. 
Kovács Attila: Más települések tapasztalata is, hogy építkezéstől elkezdve, 
mindenféle hulladék kerül bele. Mindenki otthon, saját körülményeihez mérten 
kellene megoldja.  
Egyed József: Jövőre nézve elindítani egy ilyen programot, komposztáló ládák 
kiosztására, a Megyei Tanács mintájára, esetleg pénzt elkülöníteni erre a célra.  
A betontér kialakítása is feladat lesz a jövőre nézve a testületnek, ami megfelel a 
követelményeknek.  
Gál Katalin: Fontos, mert észrevettem, hogy ismét kikerült a mezőre a rengeteg 
szemét, ismét gyűl Agyagásdóban és mindenhol. Kilyénfalván, 50 méterre a falutól, a 
fűzfák tövében zsákba gyűjtött szemetet találtunk. Az emberek nem tanulnak abból, 
amit folyamatosan mondunk és hirdetünk és népszerűsítünk. 
Egyed József: Az emberek csak a büntetésből tanulnak. Az Erdölő út mentén szedték 
fel az idei évben a legtöbb szemetet. És azt nem idegenek dobják el. 
Kérem a testületet jöjjenek egy ötlettel, vásároljunk egy udvart szeméttároló 
kialakítására.  
A focipályával kapcsolatosan, az emberek neki fogtak az egyengetésnek. A kivitelező 
ide járt, még nem fogtak neki, mivel nem voltunk meg a terepelőkészítéssel. A 
kerítésre megkötöttük a szerződést.  Remélem, a héten meglesz. Szeretném az idén 
befejezni az egészet.  
Bálin Attila: Jeleztem volt még, hogy Kilyénfalván a Völgy utca bejártánál be van 
szakadva az átjáró. Elég széles helyen nem került rá töltés, az új hídról van szó, ami 
be lett téve.  
Egyed József: Tudunk róla, de még nem jutottunk odáig. 
Bartalis Csaba: A Fűrészlokai útra tettek le kérést a tulajdonosok felújításra. Áteresz 
is kellene. 
Egyed József: Idén el van fogyva az erre szánt pénz, teljesen kimerítettük. 
Mindenképp prioritásként kezeljük és megoldjuk jövőben. 
Gergely Róbert: Tekerőpatakon is a Völgy utcában lenne egy ilyen sánckiásás. A 
vízházhoz ott vitték fel a vizet.  
Egyed József: Megnézzük. Ha nem tudjuk megcsinálni tavaszra kell hagyjuk azt is.  
Elekes Szabolcs: Alszeg és Újút találkozásánál, a kanyarban valamikor volt járda. Azt 
kellene visszaállítani. Veszélyes a gyalogosok számára és sajnos már ott volt baleset 
is, mivel kénytelenek az úton járni a gyalogosok.  



Egyed József: Utána nézek és megpróbálom megoldani. 
Elekes Szabolcs: Egy kanyarjelző tábla is szükséges lenne oda. 
Egyed József: Rendben. 
Elekes József: A közkutak felújítási projektjével kapcsolatosan szeretnék érdeklődni, 
lesz az idén valami belőle?  
Egyed József: Csak egyre sikerült szerződést kötni. A többire van árajánlatkérés, 
remélem a héten sikerül kiszerződni. 
A kőcsorgó felújításra került, valamennyire folyik a víz.  
A tűzoltóautó vásárlása folyamatban van. Még nincs érdeklődés. Kicsit nehezebben 
mozog minden, sokkal nehézkesebben lehet a cégekkel dolgozni.  
Az aszfaltozást sem tudtuk véghezvinni az idén. A tervező cég 4-5 hónapot dolgozott 
rajta, nem tudta időben elkészíteni a tervet. Felbontottuk a szerződést és mással 
kötöttünk, az idén le kell adja, azért, hogy tudjuk a közbeszerzést minél hamarabb 
lefolytatni. 
A tekerőpataki járdaprogramnál aláírtuk a mai nap folyamán a szerződést a kivitelező 
céggel. A héten ki is adnánk a kezdési parancsot. Az engedélyek beszerzése volt itt a 
hátráltató tényező, Műemlékvédelemtől kellet kérni külön engedélyt. 150 méteres 
szakaszt a templom környékén kockakővel kell lerakni. Az 500.000 lejes projektből lett 
egy 200.000 lejes projekt, mivel nem engedte meg a Nemzeti Útügy,  nem adott 
engedélyt a hidak és sáncok felújítására és kialakítására és kénytelenek voltunk 
lemondani a födött sáncokról. 
Gál Katalin: Sikerült a kilyénfalvi kérdéses mezei úttal jogilag valamilyen helyes 
megoldást kitalálni? 
Egyed József: Kicsi útnak hívják, a Gal Forest cég mellett elhaladó útról van szó, amit 
elkertelt. Volt a cégvezetővel egy beszélgetés, kértem, hogy korrigálja a dolgot. 
Bekertelte az utat, megvásárolta a környéken a területeket és felső részen hagyott ki 
egy utat, de jelen pillanatban az nincs nekünk közvagyonban. Azért nem tudtuk 
felújítani sem, mert a telekkönyv más tulajdonát képezi. Az ő telkén megy keresztül a 
mi utunk, ami kataszterileg beazonosított út. Nincs jogi keret, hogy ezt az utat 
elkertelje, egyedüli megoldás, hogy felszabadítja. Egyelőre szóbelileg lett felszólítva, 
remélem tavaszig megoldódik ez a probléma. Ha nem, akkor jogi útra tereljük. 
Gál Katalin: Nagyon fájdalmas pont a kilyénfalvi gazdák számára, a mezei 
útjavítások során a kérésekbe bele tették és ezért kérdeztem, hogy mindenki hallja 
pontosan miért is nem volt felújítva. 
Egyed József: Bele is volt téve, de sajnos olyan utat nem tudok felújítani, ami nincs a 
tulajdonunkban. Megpróbáltam szépen megbeszélni velük, meg is értették. Egy 
hónap haladékot adtunk nekik.  
Elekes József: Még valakinek kérdése van-e? Ha nincs, akkor megköszönöm a 
tanácsosasszonyok és tanácsosurak részvételét és az ülést ezennel berekesztem. 

 
Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Elekes József            Kovács Ileana Éva 


