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HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. szeptember 9-én, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendkívüli 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, 135-ös és 196-os cikkelyének előírásai szerint, a 
2021/195-ös számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került összehívásra, 
határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálin 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. Mihálydeák Ervin 
11. Molnár Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányoznak Gergely Róbert, Kovács Levente és  Marthy Barna tanácsos 
urak. 
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője. 



A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre 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 rendkívüli ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 
1. Határozattervezet a 33/2021-es határozat, az ideiglenes szennyvíz 

szállítási és derítési árnak a jóváhagyására a Gyergyócsomafalvi Víz és 
Szennyvíz Közszolgálat részére módosítására és kiegészítésére 

2. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 
területek elfoglalására az „Utcák felújítása Gyergyóújfalu községben, 
Hargita megye” című beruházás megvalósítása érdekében 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező leltárnak 
módosítására 

4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetésének 
módosítására 

5. Határozattervezet az „Utcák felújítása Gyergyóújfalu községben, Hargita 
megye” című beruházás gazdasági -technikai mutatóinak módosítására 

6. Határozattervezet pénzügyi segély jóváhagyására a gyergyóújfalvi Római 
katolikus egyház részére 

 
Elekes József üléselnök megkéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a hetedik 
napirendi pontot. 
Kovács Ieana-Éva: Sajnálatos módon az utcanevek nomenklatúrájából az 
Árokköze utca hivatalos nevéből kimaradt egy „o” betű, ezt nem szükséges 
határozattal javítani, hanem csak egy megjegyzéssel, viszont benne kell legyen a 
jegyzőkönyvben. Van egy „Nota de rectificare”, amivel az Árokköze utca nevébe 
az „o” betűt beírjuk. Ez azután készült el, ahogy a polgármesteri rendelkezés 
meglett, ezért nem került fel napirendi pontra. Ezzel a kiegészítéssel elindulna a 
személyi aktákban is az új utcaneveknek a megjelenítése. 
 

7. Árokköze utca hivatalos nevének javítása az utcanevek névjegyzékében 
 
Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki 

elfogadja, az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 12 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  



 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  
 
1. Határozattervezet a 33/2021-es határozat, az ideiglenes szennyvíz 
szállítási és derítési árnak a jóváhagyására a Gyergyócsomafalvi Víz- és 
Szennyvíz Közszolgálat részére módosítására és kiegészítésére 
Kovács Ileana-Éva: a Hargita Megyei Prefektus intézménye felszólított, hogy 
módosítsuk a határozatot, mert a tanácsnak nem áll jogában jóváhagyni 
Csomafalva részére a szennyvíz derítési díjat. Ennek a jóváhagyása az Aquaserv 
Maros ADI feladatköre, amelyben a községet a polgármester képviseli. Ezért ezzel 
a határozattal kijavítjuk a 33-as Határozatot és felhatalmazza a tanács a 
polgármester urat, hogy az ADI közgyűlésében szavazza meg ezzel a határozattal 
jóváhagyott 55 bani plusz áfa ideiglenes szennyvíz- és derítés és szállítási díjat 
Csomafalva község részére. 
Elekes József üléselnök felszólítja a szakbizottságokat, hogy ismertessék a 
bizottságok véleményezését. 
Kovács Attila: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A munkaügyi szakbizottság is pozitívan véleményezte. 
Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság is elfogadta a határozattervezetet. 
Gáll Katalin: A szociokulturális szakbizottság is elfogadta a határozattervezetet. 
Elekes József üléselnök: Kérdezem a tanácsot valakinek van-e hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? 
A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
a határozattervezetet. 
 
2. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 
területek elfoglalására az „Utcák felújítása Gyergyóújfalu községben, Hargita 
megye” című beruházás megvalósítása érdekében 
Elekes József üléselnök felszólítja a szakbizottságokat, hogy ismertessék a 
bizottságok véleményezését. 
Kovács Attila: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Egyed József: Gyergyóújfaluban két utca lesz felújítva, a Botos és a Mester, 
Tekerőpatakon Elekes, Templom és Gergely utcák. A hosszúsága 2020 méter, 7000 
négyzetméter aszfaltréteg lesz leterítve. 



Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező leltárnak 
módosítására 
Egyed József: Nyolc pozíció lesz módosítva. Igazából az első fele, azok az utak, 
amiket már megbeszéltünk és mennek a mezei utas pályázatba. Két pozíció pedig 
a bánya bejárata. Ezekre kérünk ideiglenes telekkönyvezést.  
Kovács Attila: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetésének 
módosítására 
Egyed József: Bevételi oldalon módosul a költségvetés, mert több pénz jött be a 
faeladásból. Fejezetek között lesz mozgás, amit a következő képpen javaslunk:  
A Hargita Megye Tanácsától bejött összeg 250.000 lej a vízkezelő bázis építkezésére 
megy. 140.000 lej mozdul el, a járdáktól vesszük el és tesszük a műgyepes pálya 
fejlesztéshez Kilyénfalván. 50.000 lej megy a tűzoltóautó vásárlás mellé. 40.000 
lejre kellene sátrakat, matracokat és összecsukható ágyakat vásárolni, amit Hargita 
Megye Tanácsától kaptunk. 12.000 lej mozdul meg, a beteggondozók pénzét 
hozzuk elé a negyedik negyedévről a harmadikra, azért hogy elég legyen a 
harmadik negyedévre. 250.000 lejjel lenne megemelve az aszfaltozás projektnek az 
értéke.  
Kovács Attila: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A munkaügyi szakbizottság is pozitívan véleményezte. 
Kovács Ernő: A mezőgazdasági szakbizottság is elfogadta a határozattervezetet. 
Gáll Katalin: A szociokulturális szakbizottság is egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 



Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett négyes napirendi pont 
határozattervezetét elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
5. Határozattervezet az „Utcák felújítása Gyergyóújfalu községben, Hargita 
megye” című beruházás gazdasági -technikai mutatóinak módosítására 
Egyed József: Az általános költségvetési tervet mondom el. A legelső 
megvalósíthatósági tanulmányt, amit készítettünk 2018-ban több utcát foglal 
magába, ebből már egy része meg van valósítva különböző fejlesztési alapokból. 
A fennmaradt 5 utca fejlesztése összesen 1.781.000 lejbe kerül áfástól, ebből 
1.150.000 lej (ÁFA nélkül) az építkezés. 
Kovács Attila: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett négyes napirendi pont 
határozattervezetét elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
6. Határozattervezet pénzügyi segély jóváhagyására a gyergyóújfalvi Római 
katolikus egyház részére 
Egyed József: 30.000 lejt hagytunk jóvá Gyergyóújfalu községben lévő Római 
Katolikus Egyháznak. Ezt szeretnék most felhasználni a lefolyó csatorna 
kicserélésére, a templomra.  
Kovács Attila: A gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett négyes napirendi pont 
határozattervezetét elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
Most rátérünk a hetedik, kiegészítő napirendi pontra, amit a jegyzőasszony 
ismertetett: 
 
7. Árokköze utca hivatalos nevének javítása az utcanevek névjegyzékében 
 



Kovács Ileana-Éva: A 46/os határozat 2-es mellékletének, a 19-es pontjában a 
hármas oszlopban az Árkköze kijavításáról van szó, Árokköze névre.  
Elekes Szabolcs: Az utcatáblák cseréje mikorra várható? Őszre, tavaszra? 
Egyed József: Vártuk, hogy legyen jóváhagyva a nomenklatúra. Elméletileg 
hamar meg lehet azokat csinálni, ha bele férünk pénzbe. Nagyon elmentek az árak 
mindenhol. Megjegyzem, hogy kértünk árajánlatot sportfelszerelésekhez és 
inkább lemondunk róla, mivel nagyon drágák. A kilyénfalvi műgyepes pályára 
fektessük be a pénzt. 
Sajgó Rita: A járdától vettünk el pénzt arra.  
Egyed József: Igen, mert egyelőre nem szükségeltetik annyi, volt majdnem 500.000 
lej. A járda projekt 200.000 lejbe kerül. 
Sajgó Rita: Milyen fázisban van az? 
Egyed József: Most közbeszerzés alatt van. A másik járda rész határozata a Megyei 
Tanács részéről kifüggesztésre került, kétharmad részben ők vállalják, az 
egyharmadot pedig mi. 
Kérés érkezett a libáni kápolna bejárati lépcsőjének a felújítására, a papbácsi 
részéről. Kérünk árajánlatot és, ha lesz pénzünk, akkor azt is behozzuk. Ott 
kialakult egy érdekes helyzet, mivel egyházi vonatkozásban Zeteváraljához 
tartozik, közigazgatásilag pedig Újfaluhoz, de valamilyen megoldást találunk. 
Ennek kapcsán jut eszembe, szívesen látunk benneteket a jövő hétvégi búcsús 
szentmisére és az azt követő ünnepi műsorra. 
Jóváhagyták az Aquaserv Maros víz- és szennyvízszolgáltató díjat, 1,92 bani + áfa. 
Ehhez hozzá jön a gyergyói víz ára. Összesen 5,05 lej. 1,46 lej lett a kanalizálás ára. 
A csomafalvi díj emelkedett 50 baniról 90 banira.  
Kovács Ileana-Éva: Összes díj értéke 6,51 lej. 
Egyed József: Gyergyó drágán adja a vizet nekünk, 2,33 lejben. 
Sajgó Rita: Nem lehetne egyeztetni velük? 
Egyed József: Sajnos nem. Magas árat tudtak összerakni, mivel az elmúlt 
időszakban sok volt a költségük, az általános medertakarítás és javítások miatt. 
Ezt az ANRSC nekik jóváhagyta. 
A mezei utak javítására megtörtént a licit, két út kerül rehabilitálásra.  Közben 
megy a másik hirdetés a SEAP-on, a következő szakaszra. A harmadikkal még 
várunk, lássuk, hogy állunk majd anyagilag.  
Jakab Attila: Az aszfalton kimaradt két gödör. 
Egyed József: Sajnos igen, de ígéretet tett az Elnök Úr, hogy megcsináltatják. 
Egyébként a Megyei Tanács cégje végzi a munkálatokat. 



Bálint István: Ezek a gödrök életveszélyesek. Némelyik kamion ki akarja kerülni 
elég nagy sebességgel. Nyomnak le az útról, kénytelenek vagyunk sokszor félre 
állni. 
Sajgó Rita: Sajnos még jó darabig erre fog járni ez a sok kamion, a bánya miatt. 
Egyed József: Jelen pillanatban a bányának a törő alatt van jó kő, a nullásból egy 
nagyon kicsi, 6 méteres részen, ez egy olyan fél éves munka. Most a 
közbirtokosság jóváhagyott egy részt a Kicsi mező felé. 500.000 lejt kérnek azért a 
szakaszért, még számítani kell nekik egy 700.000 lejre, mert ki kell venni az 
erdészeti alapból. Ha ez gazdaságilag nekik megéri, akkor még egy öt évet 
maradnak. Ha nem vállalják fel, akkor csak két évük van. 
Sajgó Rita: Egyezkedés alatt vannak? 
Egyed József: Igen. A közbirtokosság jóváhagyott még két pozíciót, két 
bányanyitási lehetőséget. Egyiket a lőszerraktárnál, Gábor úton és egyet ide fent, 
a Fenyés utca végénél jobbra.  
Sajgó Rita: Ezt Albert Lóránt licitálja? 
Egyed József: Ha ő bányát akar csinálni, akkor utat kell építsen a mezőn keresztül. 
Nem engedhetjük, hogy a Fenyés utcát tönkre tegye. Mindenképp fog még a 
Tanács elé jönni az ügy. Az én szemszögemből, fent a bányánál a történet 
támogatható, a másikat majd még meglátjuk, mivel az áramellátás nehéz, 
körülményes lesz. Itt óriási beruházás kell és területek átminősítése stb.  
Én mindenképp azt javasolom, hogy nem a CRH vagy ROMCIM kellene itt 
bányászást végezzen, hanem egy kisebb cég, akivel szót lehet érteni.  
A közbirtokosságnak mindenképp megéri, mivel ő megkapja a bért, minden évre 
100.000 lejt.  
Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. 
Akkor az ülést ezennel berekesztem. 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Elekes József            Kovács Ileana Éva 

 
 
 


