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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. szeptember 27-én, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendhagyó 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 2021/197-
es 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. Gergely Róbert 
8. Jakab Attila 
9. Kovács Attila 
10. Kovács Levente 
11. Marthy Barna 
12. Mihálydeák Ervin 
13. Sajgó Rita 
14. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányzik Kovács Ernő tanácsosúr. 



A gyűlésen jelen vannak Egyed József polgármester, Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője és Ferencz Lehel, a község urbanisztikusa. 
A tanácsülés teljes egészében hang- és képfelvételre 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 négy napirendi pontot, 
egy kiegészítéssel:  

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Közvilágítási Közszolgálata 
Működési Szabályzata és Feladat füzetének jóváhagyására 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu község képviselőjének 
felhatalmazására az Aquaserv Maros – Mures Fejlesztési Egyesület 
Vezetőtanácsában az egységes víz- és szennyvízszolgáltatási díjak 
jóváhagyására Gyergyóújfalu Község területén 

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

4. Folyó ügyek 
 
Kiegészítés: Határozattervezet a csíkszeredai erdészetnek a 3357/LJ/2021-
es és 3448/LJ/2021-es átiratával közölt famennyiség eladási módjának és 
indulási árának jóváhagyására. 

 
Elekes József üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 14 igen 
szavazattal. Ugyanakkor javasolja, hogy az ötödik napirendi pontot, a 
kiegészítést tárgyalják a folyó ügyek előtt. A tanácsosok ezt el is fogadják 14 
igen szavazattal.  

 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Közvilágítási Közszolgálata 

Működési Szabályzata és Feladat füzetének jóváhagyására 
Egyed József: Évekkel ezelőtt az ANRSC közölte velünk, hogy ugyanúgy kell 
kezelni, mint a víz- és szennyvízszolgáltatást. Voltak megválaszolatlan 
kérdések, ugyanis nem tudtuk a villamosenergiával együtt kell-e kiadni a 
szolgálatatást. Ez most már leegyszerűsödött, de itt van Ferencz  Lehel mérnök 
úr az önkormányzat részéről, megkérem vezesse fel a témát, hogy megértsék a 
testület tagjai is.  



Ferenc Lehel: 2019-ben a Tanács elfogadta azt a hatástanulmányt, amellyel 
létrehozták a közvilágítási közszolgáltatást. Ezen Tanácshatározat nem taglalta 
hogyan fog működni majdan ez a közszolgáltatás, ezért szükséges volt 
elkészíteni a közszolgáltatás működési szabályzatát valamint a feladatfüzetét, 
amelyek a törvénynek megfelelően vannak előterjesztve jóváhagyásra.  
Elekes József üléselnök: Szükséges a Gazdasági szakbizottság véleménye. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
2. Határozattervezet Gyergyóújfalu község képviselőjének 

felhatalmazására az Aquaserv Maros – Mures Fejlesztési Egyesület 
Vezetőtanácsában az egységes víz és szennyvíz szolgáltatási díjak 
jóváhagyására Gyergyóújfalu Község területén 

Egyed József: Ahhoz, hogy a szabályzó hatóság részéről elfogadott árat, amit 
megállapítottak, használni tudja a cég, a Fejlesztési Egyesület (ADI) is meg kell 
hozza a határozatát. A vezetőtanácsnak két tagja van, a két polgármester, 
viszont a testület fel kell hatalmazza a polgármestereket, hogy ezeket az árakat 
fenntartsák és elfogadják. A víz ára 1,92 lej, amihez hozzájön a gyergyói víz ára, 
2,33 lej, plusz áfa. A szennyvíz értéke 4,25 plusz áfa. Összesen a víznél 4,63 lej, 
a szennyvíznél 1,34 lej az áfás érték. Ehhez kérem a testület jóváhagyását.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság is pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Bartalis Csaba: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság is pozitívan véleményezte 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 

módosításának jóváhagyására 
 
Egyed József: A bevételi oldalon különböző tételek vannak, az áfa leosztásából 
a Pénzügy átutalt 157.000 lejt és a faeladásból az iskola 67.300 lejt bevételezett. 
Ez összesen 224.300 lej. Ennek a kiadási oldalát javasoljuk a következő 
formában. 25.000 lej kellene az elektromos energia árának a kifizetésére. A 
negyedik negyedévre hiányzik, ugyanis eléggé megnőtt az elektromos energia 
ára. 5.000 lej kellene szalagfüggöny vásárlásra, ebbe a helyiségbe. 5.000 lej az 
éves felkészítők megtartására a beteggondozók részére. Szintén 5.000 lej a 
családon belüli erőszak megelőzéséről szóló felkészítők megtartására. 117.000 
lej különböző pályázati lehetőségek, projektek és menedzsment előkészítésére. 
5.000 lejt kért az iskola tűzifára, 10.000 lejt az iskola fenntartására, 20.000 lejt a 
tekerőpataki iskola villamos rendszerének a felújítására. 32.000 lej különböző 
eszközök vásárlására, laptop, porszívó stb., valamint 40.000 lejt 
átcsoportosítanánk a kisteherautó megvalósítására.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
4. Határozattervezet a csíkszeredai erdészetnek a 3357/LJ/2021-es és 

3448/LJ/2021-es átiratával közölt famennyiség eladási módjának és 
indulási árának jóváhagyására. 

 
Egyed József: Öt tételről van szó, mindegyik széldöntött fa. Ebből az utolsó 
tétel már rá dőlt az előtte megvásárolt fára. Nagyrészt nem vastag fáról 
beszélgetünk. Az érték aktán jól látszik a méret.  Sorolom: 1215 köbméter van 
az első partidában, 415 a másodikban, 268 a harmadikban, 299 a negyedikben 
és 284 köbméter az ötödikben. A ROMSILVA az átiratában a referencia árakat 



javasolja, de figyelembe véve az utóbbi időszak fa eladási árait, a tervezetben 
szereplő 200 lejhez képest még 50 lejes emelést javaslok.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet, elfogadva a polgármester úr által javasolt induló ár 50 lejes 
emelését. 
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 a 250 lej / köbméteres induló árat elfogadjuk? 
A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta a határozattervezetet. 
 
5. Folyó ügyek 
Jakab Attila: Úgy láttam, hogy a futballpályán egyre több élet kezd lenni és a 
lelátó véleményem szerint nem a legbiztonságosabb, főleg a gyerekek részére. 
Egyed József: Mi a baj vele? Minden évben az elkorhadt deszkákat kicseréljük. 
Van még olyan amelyik nincs? 
Jakab Attila: Láttam lyukakat, kérem a cseréjét, amennyiben lehetséges. 
Egyed József: Rendben, megnézzük és kicseréljük. Tudni kell, hogy 70 gyerek 
jár most focizni. Egy edző van, aki foglalkozik a gyerekekkel. Az Akadémia 
ígérete szerint még egy edzőt fognak fizetni, azért, hogy a jelenlegi edző ne 
kelljen a hét minden napján edzést tartson. A 2013-as korosztály beiratkozott a 
megyei bajnokságba, ez egy nagy előrelépés. A 2011-es korosztály 
bejelentkezett a falvak kupájába. Két síkon fognak versenyezni. Az 
Akadémiától  kapunk még 2000 euró értékben felszerelést, labdákat, a kicsik és 
a nagyok is egy teljes meccs felszerelést és egy szélkabátot. Elfogadták, hogy 
alegységként kezelik majd Gyergyóújfalut, nagy szó, mert akkor a 
finanszírozási tételek is másak lesznek.  
Szabó Ágoston Attila: Elkezdődött az iskola, egyre ködösebbek a reggelek és 
az átjáróknak az újra festése nem történt meg. 
Egyed József: Megyei utakról van szó, ezért a Megyei Tanács hatáskörébe 
tartozik. Már elkezdték az utak festését, valószínű a zebrák is sorra kerülnek. 
Szabó Ágoston Attila: Volt olyan is, hogy a tanács alkalmazottai festették, 
nem? 
Egyed József: Volt rá eset, amikor már nem volt amit csinálni, szóbeli engedélyt 
kértünk tőlük és megfestettük, vásároltunk festéket és ecsettel lekentük, de 
nem ez a megoldás. Az ők fennhatóságuk, az ők feladatuk és ők kell kijelöljék 



hová lehet festeni. Ha nem teszik meg, természetesen majd elkövetünk valamit. 
De azt a visszaigazolást kaptam, hogy folyamatban van. 
Szabó Ágoston Attila: Rendben. Egy másik dolog, a felszegi üzlettel szemben 
valamikor át volt ásva az út és az aszfalt meg van süllyedve. Szemmel nem 
látható, de amikor a kamionok elmennek akkora csattanás hallatszik, főleg 
hajnali négy, öt órakor. Oda is nem lehetne egy lámpát tenni, vagy egy 
fényvisszaverő eszközt, mindaddig, amíg nem javítják meg. Nagyon zavaró a 
környékben lakóknak. Ezt nem lehetne jelezni valamilyen formában? 
Hidegaszfaltot láttam, hogy tettek a kanális tetőkre, ezt is nem lehetne így 
orvosolni? 
Egyed József: Hidegaszfalttal fel kell vágni, fel kell marni és az már nagyobb 
tétel nekünk. Azt ígérte a Megyei Tanács, hogy megoldja ezeket a gödröket is. 
Mivel nem léptek és úgy látom nem is ez a fontos nekik, ezért fogtunk neki, 
hogy a kisebb gödröket el betölteni. Azt a munkát mi nem tudjuk elvégezni, 
mivel megyei útról van szó. Külön jóváhagyást kellene kérjünk. Azt ígérték 
megcsinálják, de ez még nem történt meg. 
Szabó Ágoston Attila: Akkor esetleg egy terelő bóját nem lehetne oda is tenni? 
Egyed József: Kis Tihamérék elé is úgy került az a bója, hogy kértük írjon egy 
átiratot nekünk, mi tovább küldtük a Megyei Tanácsnak. Kijöttek és letették azt 
a bóját és azóta ott van. Ha ez megoldás, hogy ezt kerülgessék, akkor valószínű 
meg lehet oldani. De nem tudom akkora-e a baj, hogy azt kerülgessék? 
Szabó Ágoston Attila: Nagy, mert a környéken lakókat nagyon zavarja. A 
hajnali órákban nagyon zajos. 
Egyed József: Mindenképp jelezni fogjuk a Megyei Tanács fele.  
Gál Katalin: Láttam, hogy a kultúrház födését befejezték Kilyénfalván, nagyon 
alapos munkát végeztek. Az egyház is halad a munkálatokkal az iskola 
udvaron, lekövezték, homokot tettek és most döngölik. Az a kérdésem hol 
tartunk a kilyénfalvi focipályával? Hogy állunk, árajánlatok lettek-e, melyek a 
fejlemények? 
Egyed József: A vásárlás megtörtént SICAPON, a szerződést is aláírtuk. 
Holnap vagy holnapután kell jöjjön, hogy határozzuk meg mikor fog neki.. Úgy 
gondolom az októberi hónapban meg lesz. A kerítésre még nem kötöttünk 
szerződést, de a hét folyamán az is megtörténik.  
Gál Katalin: Mivel a sportról volt szó, ennek kapcsán megkérdezném, hogy 
most már elindult Gyergyószentmiklóson is a födött uszoda. És beszéltük azt 
is, valamelyik elmúlt tanácsülésen, hogy jó lenne a lányoknak is egy sportolási 



lehetőség, például a kosárlabda biztosítása. Ezt szeretném kérni 
mindannyiunktól, hogy gondolkozzunk el, hogy a jövő évi költségvetésben 
hogyan lehetne ezt valamilyen módon bevezetni? A focit is nagyon-nagyon 
örülök, hogy támogatjuk, csakhogy még más lehetőségek is legyenek, mondjuk 
kosarazás, úszás. Osztályokat hogyan lehetne úszásra tanítani? Ezeken 
gondolkodjunk el, mert nagyon fontos lenne a mi gyerekeink, hogy tudjanak 
úszni, legyen sportolási lehetőség a tornaórákon kívül.  
Egyed József: A foci a lányoknak is van, nincs ilyen, hogy fiú vagy lány. A 
jégkorong is lányoknak is van, sőt egyre híresebb a világban a női futball.  Ha 
kosarazni szeretnének, akkor ez az igény valahol meg kell jelenjen. Amíg ezt az 
igényt nem látom, addig fölösleges avval kínlódjak, hogy kosárszakosztályt 
hozzak létre.  
Gál Katalin: Korsárlabda vagy kézilabda.  
Egyed József: A mi feladatunk az, hogy alapszinten segítsük őket, hogy legyen 
meg a lehetősége, hogy sportoljon. Ezt az igény jöjjön valaki, mondjuk az iskola 
részéről.  
Gál Katalin: Lehet, hogy másik irányból megközelíthetnénk a dolgokat. 
Esetleg tudnánk ajánlani, hogy van ilyen lehetőség. 
Egyed József: Újfaluban működik egy sportklub, ott van mindenféle 
szakosztály. A kezdeményezés nem az én feladatom, az én feladatom az, hogy 
támogassam. A klubtól vagy az iskolától kell jöjjön a kérés, az én feladatom, a 
Testület feladata a támogatás. Az úszással mi lesz, azt nem tudom. Volt egy 
Fejlesztési Egyesület Gyergyószentmiklós és Hargita Megye Tanácsa között. 
Ebbe akarják a falvakat bevonni. Én azt javasoltam, hogy hasonlóképpen 
kellene megoldani, mint a korcsolyaprogramnál. A falvak úgymond időt, 
jegyet és oktatást vásároljanak a gyergyószentmiklósi VSK -tól.  Mi teszünk 
pénzt arra, hogy az iskola tudjon vásárolni a gyerekeknek oktatást. Még nem 
látom kidolgozottnak, azt, hogy beteszünk egy tagdíjat és valamire jogosultak 
vagyunk. Az előbbi megoldást inkább javasolnám. Természetesen bármilyen 
kezdeményezést támogatunk, bármilyen sportágban.  
Gergely Róbert: Pozitív visszajelzéseket kell igazoljak, a mezei út kitöltése 
nagyon jól sikerült Tekerőpatakon és a Kis utca is jól sikerült, amelyik átvezet 
a temetőhöz. Meg szeretném köszönni. A Petőfi utca lakói kérik, hogy 
valamilyen megoldást találjunk az utcában a forgalom csökkentésére, mert 
nagyon sokan rövidítenek azon az országút és a megyei út között.  



Egyed József: A tiltás meg van, Szereda felől nem lehetne befordulni, mert 
záróvonal van. Kérdés az, hogy ki tartja be? Maximum fekvőrendőrrel lehetne 
korlátozni.  
Gergely Róbert: Újfaluban az iskola előtt van egy tiltás. Ide is nem lehetne? 
Ameddig nem történik baj, előzzük meg. 
Egyed József: A forgalmat letiltani nem tudjuk. Max. fekvőrendőrt tudunk 
elhelyezni, de ehhez kérést kell letegyenek a lakók.  
Marthy Barna: A gázas pályázatunkkal hogy állunk? 
Egyed József: Amióta letettük a hiánypótlásra a dossziét, azóta várjuk az 
eredményt.  
Marthy Barna: A mezei utak javítása folytatódik? 
Egyed József: Biztosan, csak a kérdés, hogy idén-e? Összesítjük, megnézzük 
hol tartunk pénzügyileg és a közbeszerzési határértékkel. Ennek függvényében 
tudjuk folytatni. 
Marthy Barna: Közkutak javítására igény van-e? 
Egyed József: Ferencz Lehel urbanisztikus összeírta, hogy melyek azok a 
kutak, amelyeket javítani kellene. Árajánlatkérés folyik több cégtől, nem 
felújítani akarunk, hanem újakat építeni.  
Kovács Levente: Szabó tanácsos úr megjegyzéséhez szeretnék hozzá szólni. A 
megyei utakon a javításokat  a Megyei Tanács kell végezze. Ha átirat szükséges, 
akkor én is csatlakozok és alá is írom, vagy még keresünk embereket. 
Egyed József: Nem az átirat a megoldás, a Megyei Tanács kiírta a 
közbeszerzésre a nyári karbantartási munkálatokat. Ezt megnyerte egy cég, 
amit megtámadott a vesztes cég.  Most perben állnak, hogy ki fogja télen 
elvégezni a nyári munkálatokat, mert elcsúszott az idő. Ezért Hargita Megye 
Tanácsa létrehozott egy útjavító céget, hogy addig is valamit tudjanak csinálni, 
amíg eldől a dolog. Hidegaszfalttal megpróbálunk egy-két gödröt betömni, 
ideig-óráig tart, aztán meglátjuk.  
Sajgó Rita: Az utcanevek megnevezésére várhatóan mikor kerül sor? 
Egyed József: Az utcanevek megvannak, volt valami módosítás, azt a testület 
jóváhagyta. 
Kovács Ileana-Éva: Holnap, holnapután megkapjuk a választ, hogy mikortól 
kerül be a megyei nyilvántartóba. 
Egyed József: Megvártuk, hogy legyen teljesen tiszta és akkor kezdjük el 
legyártani. Idén remélhetőleg felkerülnek az új utcatáblák. 



Mihálydeák Ervin: Egy mezei útra szeretnék reflektálni, amennyiben az 
anyagi helyzet megengedi, van egy útszakasz, amely Oláh Vince csűrkertjénél 
megy be, rengeteg parcellát érint. Az eső miatt két helyen járhatatlan lett az út. 
Két kocsi töltésre lenne szükség.  
Egyed József: Egy-két kocsi töltést egyre nehezebben tudunk megoldani. Úgy 
tudjuk megoldani, hogy kiadunk egy útszakaszt négyzetméterben és 10 cm 
töltést rá. Így lehet mérni, hogy a cég gyakorlatilag elvégzi a munkát, vagy nem. 
A topósok felmérnek egy útszakaszt, kijelöljük és megjavítjuk. Jövőben is így 
fogjuk végezni az útjavításokat. 
 
Elekes József üléselnök: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. 
Mindenkinek megköszönöm a részvételt. Az ülést ezennel berekesztem. 
 
 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Elekes József           Kovács Ileana Éva 


