
 
ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. február 24-én, 19:00 órai kezdettel tartott, rendes 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Gál Katalin tanácsos asszony 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 2022/22-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. 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 hiányoznak Gergely Róbert és Marthy Barna tanácsos urak.  
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.  



Az üléselnök, Gál Katalin tanácsos asszony, 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 

négy kiegészítéssel:  
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a szemétszállítási illeték 

értékének módosítására 
2. Határozattervezet a Gyergyóújfalu községben létező szociális 

szolgáltatások éves Tervének jóváhagyására  
3. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község és Bartalis Ervin Egyéni 

Fogászati rendelő között létrejött, 949/2012-es számú bérleti szerződés 
meghosszabbítására 

4. Folyó ügyek 
 
Kiegészítés: 
5. Határozattervezet az „Erdészeti kitermelési infrastruktúra 

modernizálása” megnevezésű beruházás keretén belül az előleget 
szavatoló levél meghosszabbításának jóváhagyására 

6. Határozattervezet az ”Üzletbontás és helyi piac kialakítása rövid 
ellátási láncokon keresztül a Hargita megyei Gyergyóújfalu 
községben megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
jóváhagyására” 

7. Határozattervezet  az  ”Üzletbontás és helyi piac kialakítása rövid 
ellátási láncokon keresztül a Hargita megyei Gyergyóújfalu 
községben” megnevezésű beruházás cél finanszírozási kérelmének 
jóváhagyásáról az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 16.4-
es Intezékedésének keretén belül 

8. Határozattervezet Gergely Róbert helyi tanácsos mandátumának idő 
előtti, lemondással való jog szerinti megszűnésének tudomásul 
vételére valamint e mandátum megüresedésének megállapítására 

 
 
Az ülésvezető felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása, 

javaslata van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan? 



Gál Katalin üléselnök javasolja, hogy a negyedik napirendi pontot, a folyó 
ügyeket tárgyalják a kiegészítések után.  

Az üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi 
pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül fogadta el.  

 Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.     
 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a szemétszállítási illeték 

értékének módosítására 
 

Egyed József: A két héttel ezelőtti gyűlésen, amelyen részt vett az RDE Huron 
igazgatója és egy kisegítője, aprólékosan átbeszéltük, a tanács minden tagja 
kérdéseket tett fel, azok után, hogy mindenhol nagy áremelkedés volt, egy 
szerényebb árban sikerült megállapodni, egy 0,54 lej/személy/hó nettó 
áremelkedést sikerült kiharcolni az RDE Huronból. Úgy gondolom, hogy ennél 
alacsonyabb ár esetén már a szemétszállítás minősége romlani fog. 

Gál Katalin: Megkérem a Szakbizottságokat véleményezzék a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális Szakbizottság is elfogadta a 

határozattervezetet. Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása 
van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott formában elfogadjuk a 
határozattervezetet?  A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
2. Határozattervezet a Gyergyóújfalu községben létező szociális 

szolgáltatások éves Tervének jóváhagyására 
 

Kovács Ileana-Éva: A 797/2017-es Kormányhatározat szerint a Polgármesteri 
Hivatal szociális osztályának kötelessége összeállítani minden évre a szociális 
szolgáltatások éves tervét. Ebben a tervben megtalálható minden tevékenység, 



amelyet a szociális osztály, illetve a Polgármesteri Hivatal egyéb osztálya is végez 
szociális téren. Ide tartozik a szociális segélyek folyósítása, az otthoni 
beteggondozás, az idősgondozás, a fogyatékkal elő személyek gondozásának 
folyósítása, gyors segélyek odaítélése, a gyerek- és idősotthonokban levő 
személyeknek az összegek kipótlása a Megyei Tanács fele, a közösségi asszisztens 
tevékenysége, valamint minden olyan tevéknység, ami a szociális gondozáshoz 
hozzátartozik. Ezek az összegek bele vannak foglalva a 15-ös Határozattal 
elfogadott költségvetésbe, amivel biztosítva van az idénre is ezeknek a 
tevékenységeknek a működtetése. 

Gál Katalin: Megkérem a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi 
Szakbizottságot, hogy véleményezze a határozattervezetet. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megkérem a Mezőgazdasági Szakbizottságot véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 

javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy elfogadjuk a 
határozattervezetet a fent bemutatott formában?  A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
3. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község és Bartalis Ervin Egyéni 

Fogászati rendelő között létrejött, 949/2012-es számú bérleti szerződés 
meghosszabbítására 

 
Egyed József: Tíz évvel ezelőtt Bartalis Ervin doktor úrral kötöttünk egy 

szerződést, ami alapján 10 éve működtet Tekerőpatakon egy fogorvosi rendelőt, a 
szerződés megengedi, hogy a fennmaradt időnek a felére, tehát öt évre 
meghosszabbítsuk a szerződést. Ezáltal biztosítjuk Tekerőpatakon a fogorvosi 
ellátást, úgy gondoljuk, hogy ezzel jót teszünk a közösségnek.  

Gál Katalin: Kérdezem a Munkaügyi Szakbizottságot, hogy hogyan 
véleményezte a határozattervezetet? 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 



Gál Katalin: Megkérem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy van-e valakinek hozzászólása, 
kérdése a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott formában elfogadjuk a 
határozattervezetet?  A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
4. Határozattervezet az „Erdészeti kitermelési infrastruktúra 

modernizálása” megnevezésű beruházás keretén belül az előleget 
szavatoló levél meghosszabbításának jóváhagyására 

 
Egyed József: Sokat küzdöttünk, hogy ne kelljen meghosszabbítani az erdei 

utas projektnek az időtartamát, le is adtuk az utolsó elszámolást, rendbe is találták, 
egy gond adódott az egésszel, hogy a törvény által odaítélt anyagár emelkedésnek 
a kifizetésére a jelen pillanatban a Vidékfejlesztési Minisztériumnak nem igazán 
van procedúrája. Ha így kifizetik, akkor 350.000 lejjel kevesebbet kap vissza a 
közösség, ezért azt javasolták, hogy vonjuk vissza és hosszabbítsuk meg ennek a 
pályázatnak az időfutamát még hat hónappal és közben megjelenik a procedúra, 
hogyan kell ezt ők elszámolják, kifizessék, és akkor újra letehetjük ezt az 
aktacsomagot. Ennek a költsége 6.000 lejt a kamatra és 3.800 lej büntetést kell 
fizessünk.  

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy hogyan 
véleményezte a határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása, javaslata a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott 
formában elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
5. Határozattervezet az ”Üzletbontás és helyi piac kialakítása rövid 

ellátási láncokon keresztül a Hargita megyei Gyergyóújfalu 



községben megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
jóváhagyására” 

 
Egyed József: A Vidékfejlesztési Minisztérium kiírására szerentnénk letenni 

egy pályázatot piaccsarnok építése és eszközök vásárlására. Az épületnek a 
tervdokumentációi elkészültek, meg van a költségvetése is, ami 2.265.000 áfás 
értékben jelenik meg, amiből 1.053.000 lej az építkezés. Ez gyakorlatilag 11 
partnerrel lesz végrehajtva, 11 magántermelő és cég akik részt vesznek ennek a 
projektnek a lebonyolításában 2 hús, 9 sajt és tej termelő. Ez majd teljes mértékben 
ki fogja szolgálni a közösséget és javítja a központ arculatát.  

Gál Katalin: Megkérem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott formában 
elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
6. Határozattervezet  az  ”Üzletbontás és helyi piac kialakítása rövid 

ellátási láncokon keresztül a Hargita megyei Gyergyóújfalu 
községben” megnevezésű beruházás cél finanszírozási kérelmének 
jóváhagyásáról az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 16.4-
es Intezékedésének keretén belül 

 
Egyed József: Az érték 2.454.401 lej, amiből a finanszírozott költség 1.684.000 

lej és a község által hozzátett keretösszeg, amit önrészként szükséges fizessen 
769.895 lej, ugyanis nem 100%-ban finanszírozza a Vidékfejlesztési Minisztérium 
ezt a beruházást.  

Gál Katalin: Kérdezném a Gazdasági Szakbizottságot, hogyan véleményezte 
a határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megkérem a Mezőgazdasági Szakbizottságot véleményezze a 
határozattervezetet. 



Kovács Ernő: A Mezőgazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Gál Katalin: Megkérem a Munkaügyi Szakbizottságot, hogy véleményezze a 

határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális Szakbizottság is elfogadta a 

határozattervezetet. Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott formában 
elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
7. Határozattervezet Gergely Róbert helyi tanácsos mandátumának idő 

előtti, lemondással való jog szerinti megszűnésének tudomásul 
vételére valamint e mandátum megüresedésének megállapítására 

 
Egyed József: Gergely Róbert tanácsos úr letette a lemondási kérelmét, ezt mi 

elfogadtuk. Arra hivatkozott, hogy a munka mellet nem tudja megfelelően 
elvégezni ezeket a feladatait.   

Gál Katalin: Kérem a Szakbizottságokat, hogy véleményezzék a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság tudomásul vette a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági Szakbizottság tudomásul vette és elfogadta a 
határozattervezetet. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság tudomásul vette a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szocio-kulturális Szakbizottság tudomásul vette és elfogadta a 
határozattervezetet. Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása 
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem szavazzanak, ki van 
amellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 13 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

 
 
 
 



8. Folyó ügyek 
 

Egyed József: Március 1-én aláírjuk a mezei utas pályázat szerződését, kész 
vannak az előengedélyek, a költségvetést a pénzügy elfogadta, hétfőtől kezdődik 
a tervezés. 

Szabó Attila: A Majláth utca áteresze be van omolva az alsó részen, a vizet 
nem engedi át. 

Egyed József: Kilyénfalván is van ilyen probléma a Völgy utcában, mindkettő 
megoldődik tavasszal, ahogy a fagy elmegy. 

Szabó Attila: A Majláth utca végétől a második letérőnél a mezei út rossz 
állapota miatt az emberek a magánterületeken járnak. Tavaly is említettük, de 
emberhiány miatt nem tudtuk megoldani. 

Egyed József: Rendben van, az idén sor kerül rá. 
Szabó Attila: Gyergyóújfalunak van a legrégebbi falutörvénye, amit itt a 

környéken elfogadtak, mi is elfogadtunk egyet. A központon és környékén vannak 
olyan épületek, székelykapuk, melyeket rendbe kellene hozni, a Polgármesteri 
Hivatal urbanisztikai osztálya küldhetne valamilyen felszólítást, hogy hozzák 
rendbe a tulajdonosok ezeket.  

Egyed József: A tavaly sok embernek küldtünk levelet, de megpróbáljuk még 
egyszer felszólítani az embereket.  

Szabó Attila: A sánc kaszálást is nagyon sok ember hanyagolja, ez rontja a 
faluképet, valamilyen formában ezeket az embereket is értesíteni kellene.  

Elekes Szabolcs: Nekem javaslatom lenne azzal kapcsoltban, hogy a tavasz 
folyamán amennyiben lehetséges a mellékutcákban, ahol még jelenleg nincs 
aszfaltozás, valamilyen töltésformát szükséges lenne kialakítani, mert kezdtek 
elromlani. 

Egyed József: Rendben van, megnézzük azokat az utcákat, amik nincsenek 
leaszfaltozva.  

Mihálydeák Ervin: Az erdei utak használatát zavarja-e a garancia levél 
meghosszabbítása?  

Egyed József: Nem gátolja. Amikor elkezdünk egy munkálatot az adott 
területen, amin az építkezés folyik, átadjuk egy átadási szerződéssel a cégnek, 
majd az átvételi jegyzőkönyvvel visszavesszük. Mi ezt a területet már 
visszavettük. 

Gál Katalin: Tavaly Kilyénfalván a mezei utakkal kapcsolatban összegyűjtött 
aláírások, kérések után derült ki, hogy egy útszakasz tulajdonjoga problematikus. 



Valamilyen megoldás született ebben az ügyben, hogy azt az útszakaszt 
használhatóvá lehessen tenni? 

Egyed József: Múlt héten volt egy beszélgetésünk, behívtuk a Gál Forest cég 
tulajdonosát, nincs rá mód, hogy azt az utat másfele tegyük, hiszen kataszterileg 
szerepel, azt az utat, amit ő kihagyott a község számára azt mi nem tudjuk 
elfogadni és felújítani, mert nem a község tulajdona. Csak olyan területen 
dolgozhatunk, ami a község tulajdonát képezi. Mi azt kértük, hogy állítsa vissza 
az eredeti állapotot, ha nem akkor ideiglenesen fogjon neki és azt az útszakaszt 
javítsa fel. Azt ígérte, hogy május folyamán fel fogja javítani. 

Gál Katalin: Valakinek még kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, az 
ülést ezennel berekesztem.   

 
 

 
 

 
Ülésvezető elnök     Jegyző 
Gál Katalin              Kovács Ileana Éva 


