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Ikt. Szám: _______/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. április 28-án, 19:00 órai kezdettel tartott, rendes 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsos úr 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 2022/159-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. Elekes Szabolcs 
6. Kovács Attila 
7. Kovács Ernő 
8. Kovács Levente 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 
11. Sajgó Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányozik Gál Katalin tanácsos asszony, Jakab Attila tanácsos úr és 
Marthy Barna tanácsos úr.  
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana Éva, a község 
jegyzője.  
A tanácsülés teljes egészében videófelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven 
zajlik.  



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 napirendi pontokat:  
1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására az április 28-i ülésre 
2. Határozattervezet a helyi adók és illetékek növelésére a 2023-as évre az 

5,1 százalékos inflációs ráta mértékével 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község képviselőinek módosítására 

az „AQUASERV MAROS – MURES” Közösségi Fejlesztés Társulás 
Közgyűlésében” 

4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község képviselőinek módosítására 
az „AQUASERV MAROS” cég Közgyűlésében 

5. Az előző ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 
6. Folyó ügyek 

 
Kiegészítés: 
7. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
 
 

Elekes Szabolcs tanácsos úr felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek 
hozzászólása, javaslata van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Nincs. 
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi pontokat a Képviselő 
Testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.     
 
1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására az április 28-i ülésre 

 
Kovács Ileana-Éva: Gál Katalin tanácsos asszony, aki üléselnöknek volt választva 
erre az ülésre is, jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, ezért szükséges erre 
az ülésre ülésvezetőt választani, Elekes Szabolcs tanácsos úr volt javasolva erre a 
tisztségre.  
Elekes Szabolcs: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése, hozzászólása van-e a 
napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Munkaügyi szakbizottságot, 
hogy véleményezze a határozattervezetet. A Munkaügyi szakbizottság elfogadta 
a határozattervezetet. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 



amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában elfogadjuk? A 
Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

2. Határozattervezet a helyi adók és illetékek növelésére a 2023-as évre az 
5,1 százalékos inflációs ráta mértékével 

 
Kovács Ileana-Éva: Az Adótörvénykönyv előírásai szerint április 30-ig a Helyi 
Tanácsoknak el kell fogadniuk a jövő évi adóemelést, a tavalyi évi inflációs ráta 
értékével. A tavalyi évi inflációs ráta 5,1% volt, ez van javasolva elfogadásra. Ha 
ezt a döntést a Tanács nem hozza meg április 30-ig, akkor az Adótörvénykönyv 
szerint a legmagasabb értékkel szükséges kifizessék a lakosok a helyi adókat.    
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Szocio-kulturális szakbizottságot, hogyan 
véleményezte a határozattervezetet?  
Szabó Ágoston-Attila: A Szocio-kulturális szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Mezőgazdasági szakbizottságot, hogyan 
véleményezte a határozattervezetet? 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Megjegyzem, hogy a Munkaügyi, szociális, gyermekvédelmi és 
sport szakbizottság is pozitívan véleményezte a határozattervezetet. Amennyiben 
nincs más észrevétel és kérdés ezzel kapcsolatban, megkérem, hogy szavazzanak, 
ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában elfogadjuk? 
A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  
 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község képviselőinek módosítására az 
„AQUASERV MAROS – MURES” Közösségi Fejlesztés Társulás 
Közgyűlésében” 

 
Kovács Ileana-Éva: A Prefektus Intézményével többszöri egyeztetés után 
megegyezésre jutottunk, hogy a Közigazgatási Törvénykönyv 132-es cikkelye 
szerint a közigazgatási egységeknek a képviselője úgy a Közösségi fejlesztési 
társulásokban, mint a regionális szolgáltatóknál a polgármester lehet. Ezért 



szükséges úgy az Aquaserv Maros Fejlesztési Társulásnál, mint a víz- és 
szennyvízszolgáltató cégnél a képviselő módosítása, ezután a két közgyűlésben a 
Polgármester úr fogja képviselni a községet. Ez a határozattervezet a Fejlesztési 
Egyesületnek a Közgyűlésében való képviseletről szól.  
Elekes Szabolcs: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása 
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, megkérem a 
Gazdasági, területrendezési szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Mezőgazdasági, turisztikai és környezetvédelmi 
szakbizottságot, hogyan véleményezte a határozattervezetet? 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, 
hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

4. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község képviselőinek módosítására az 
„AQUASERV MAROS” cég Közgyűlésében 

 
Kovács Ilena-Éva: A Közigazgatási Törvénykönyv 132-es cikkelye előírja, hogy a 
polgármester képviselheti a Közigazgatási Egységet a Regionális Szolgáltató 
Közgyűlésében, ezért készítettük ezt a határozattervezetet.   
Elekes Szabolcs: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a határozattervezettel 
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérdezem a Gazdasági, területrendezési 
szakbizottságot, hogy hogyan véleményezte a határozattervezetet?  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Mezőgazdasági, turisztikai és környezetvédelmi 
szakbizottságot, hogyan véleményezte a határozattervezetet? 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet 
ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta. 

5. Az előző ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 
 



Kovács Ileana-Éva: Ha van valakinek javaslata kiegészítésre, javításra szívesen 
fogadjuk.  
Elekes Szabolcs: Amennyiben nincs javaslat, észrevétel, megkérem a testületet, 
hogy szavazzanak, ki ért egyet ezekkel a jegyzőkönyvekkel? A Helyi Tanács 12 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyveket. 

6.  Folyó ügyek 
 
Egyed József: Szabó Ágoston-Attila tanácsos úr letett kéréseit előkészítettük, a 
héten vagy jövő hét elején meg lesz a közbeszerzés, nemsokára az utak meg 
lesznek javítva.  
Nagy Ervin: Marosfalván a borvíznél levő közkútnál be van szakadva a beton, 
balesetveszélyes, dróttal van felkötve az aknatető, valamint nagyon sok a szemét 
benne. 
Egyed József: Köszönjük az észrevételt, feljegyezzük.  
Bálint Attila: Kilyénfalván felszerelték a közkutakat, a lakosság a hivatal 
segítségét kéri, hogy amennyiben módjukban áll biztosítsanak ezközöket a 
takarításhoz, karbantartáshoz, valamint szükséges lenne analizálni, hogy 
fogyasztható-e.    
Egyed József: Vásároltunk mély kutakból felszívó pompát. Melyik kutakról van 
szó?  
Bálint Attila: Amit most kicseréltek, a felszegi bolttal szemben, és amit két évvel 
ezelőtt cseréltek ki, az Erdőlő útja fele. 
Sajgó Rita: A lakosság részéről kaptam visszajelzést a házszám táblákkal 
kapcsolatban, meg vannak elégedve a választásunkkal, amennyiben kérhetik, 
értesítsék, hogy melyik zónában mikor szerelik, esetleg küldjenek egy értesítést. 
Kovács Ileana-Éva: Rendben, kiegészítjük ezzel a hirdetést.  
Egyed József: A cég, aki készítette a házszámokat csak az egy és kétjegyű 
számúakból hozott valamennyit, ma érkezett meg a teljes csomag. Eddig csak 
kisebb utcákban dolgoztunk, nagy odafigyelés szükséges ahhoz, hogy ne 
tévedjünk. Arra kérek minden lakóst, hogy ha valahol hibát észlel, rögtön jelezze, 
hogy tudjuk kijavítani. Megérkeztek az utcajelző oszlopok is, megnézzük, hogyan 
tudjuk megoldani a felszerelésüket. A táblák gravírozás alatt vannak, ha 
megérkeznek, akkor kezdjük a felszerelésüket. Ehhez is kérem a Tanácsosokat, 
hogy ha valahol valami hibát észlelnek, akkor jelezzék, hogy tudjuk kijavítani. 
Bálint István: Hány közkút került javításra? Tudomásom szerint a falu között 
ezelőtt egy évvel tolmácsoltam, hogy egy bizonyos közkútnak a lakosság részéről 



igény lenne a felújításra, de jelen pillanatban azzal még nem történt semmi. Ez 
alkalommal sor fog kerülni rá?   
Egyed József: Négy kutat javítottunk fel eddig, feljegyezzük ezt is és a következő 
program keretén belül sort kerítünk ennek a felújítására. 
 

7. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
 
Kovács Ileana-Éva: Ebben a hónapban lejárt az üléselnök mandátuma, ezért a 
Tanácsa Működési Szabályzata szerint szükséges megválasztani az üléselnököt a 
következő három hónapra, a névsorban a következő tanácsos Jakab Attila tanácsos 
úr, ő van javasolva erre a tisztségre.  
Elekes Szabolcs: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása 
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, ismertetem, hogy 
a Munkaügyi, szociális, gyermekvédelmi és sport szakbizottság pozitívan 
véleményezte a határozattervezetet, tehát elfogadta, hogy az elkövetkezendő 
három hónapban Jakab Attila tanácsos úr legyen az üléselnök. Kérném a testületet, 
hogy szavazzunk, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 12 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.   

 
 

 
 

 
Ülésvezető elnök     Jegyző 
Elekes Szabolcs                 Kovács Ileana Éva 


