
 
ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. január 27-én, 19:00 órai kezdettel tartott, rendes 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Elekes Szabolcs 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 2022/10-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 
összehívásra, határozatképes. 

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

 
Igazoltan hiányzik Bartalis Csaba, 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, Elekes Szabolcs tanácsosúr, miután megállapította, hogy a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a 
jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendes ülését. 
 
A tanácsülés első részében jelen van az RDE Huron SRL részéről Koszta Attila 
igazgató úr és Iosub Annamária, eladási igazgató, akik értékelték az elmúlt 
időszakot, illetve a szemétszállítási díj áremelését kérik, mivel jelenleg 
Gyergyóújfaluban van a legalacsonyabb ár. Az áremelkedés legfőbb okai, hogy 
megemelkedtek az energia- és üzemanyagárak, a lerakási díj, valamint az infláció 
emelkedése. Az RDE Huron 10,84%-os emelést kér, amely számokban kifejezve a 
következőképpen mutatkozik meg: jelenleg 4,94 lej/fő/hó a nettó érték, ez 5,48 
lej/fő/hó értékre emelkedne, tehát 0,54 lej különbséget jelentene ez az áremelés. 
Bruttóban kifejezve a jelenlegi érték 5,88 lej/fő/hó, a megemelt érték pedig 6,52 
lej/fő/hó lenne.  
A beszélgetés során a cég vezetője kitért a szelektív hulladékgyűjtés pozitív, illetve 
negatív hatásaira, bemutatta a megyei projekt keretén belül tervezett chipes 
hulladékgyűjtési rendszer terveinek előnyeit és hátrányait, emellett megemlítésre 
került a hulladékudvar kialakításának lehetősége is.      
A beszélgetés végével Kovács Ileana-Éva jegyző asszony arra kéri az RDE Huron 
cég vezetőségét, hogy az átiratban szereplő a 109-es Miniszteri Rendelet cikkelyeit, 
amelyekre hivatkoznak, közösen aprólékosan beszéljék majd át.  
 

A tanácsülés folytatódik a napirendi pontok ismertetésével. Az írásos 
meghívó alapján az üléselnök ismerteti a tárgyalandó öt napirendi pontot három 
kiegészítéssel:  

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község iskolarendszerének 
jóváhagyására a 2022-2023-as tanévre 

2. Határozattervezet a helyi érdekeltségű munkák Akciótervének 
jóváhagysára a 2022-es évre 

3. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
4. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozói 2021-es 

második félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyására 
5. Folyó ügyek 
 
Kiegészítés:  



6. Határozattervezet gyümölcs és zöldségfeldolgozó műhely 
létrehozására a gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal alagsorában  

7. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 
leltára 234-es pozicióján szereplő lakóháznak Gyergyóújfalu Község 
köztulajdonából magántulajdonába való áthelyezésének valamint 
működésből való kivonásának, leírásának és értékesítésének 
jóváhagyására  

8. Határozattervezet  a „Járdaépítés Gyergyóújfalu községben – második 
szakasz” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
aktualizálására  

 
Elekes Szabolcs üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek 

hozzászólása van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. 
Gál Katalin javasolja, hogy a folyó ügyeket tárgyalják a kiegészítések után.  
Elekes Szabolcs üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 12 igen 

szavazattal a tanács megszavazza a napirendi pontokat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül. 

 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község iskolarendszerének 

jóváhagyására a 2022-2023-as tanévre 
 
Kovács Ileana Éva: A Hargita Megyei Tanfelügyelőség által előterjesztett 

iskolarendszer megegyezik az idei évi iskolarendszerrel, ezt az Elekes Vencel 
Általános Iskola Vezető tanácsa javasolta, tehát a gyergyóújfalvi Elekes Vencel 
Általános Iskola, mint jogi személy, a következő alegységekkel: újfalvi óvoda, 
tekerőpataki óvoda, marosfalvi iskola, kilyénfalvi iskola, tekerőpataki iskola. 
Nem változik struktúrájában a jelenlegi iskolarendszer. 

Elekes Szabolcs: Megkérem a Gazdasági szakbizottságot, hogy 
véleményezze a határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Elekes Szabolcs: Megkérem a Szocio-kulturális szakbizottságot, hogy 
véleményezze a határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság pozitívan véleményezte 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 a határozattervezetet. 

 
 
2. Határozattervezet a helyi érdekeltségű munkák Akciótervének 

jóváhagysára a 2022-es évre 
 
Kovács Attila: A 416/2001-es törvény alapján, akik szociális segélyben 

részesülnek kötelesek munkát végezni. Ezen törvény kimondja, hogy ezeket a 
tevékenységeket egy akciótervbe kell szervezni. Ezek nem változtak az előző 
évekhez képest, főként takarítási munkálatok, zöldterületeken történő 
munkálatok, sáncok karbantartása és hasonlók. 

Kovács Levente: A tavalyi évben mennyire voltak hatékonyak ezek az 
akciócsoportok? 

Kovács Attila: A munkálatok minden hónap folyamán több alkalommal 
meg voltak szervezve az időjárás függvényében, a parkok, a központi rész, 
temető parkoló, a hivatal épületének hátánál levő szemétlerakó került 
takarításra.  

Elekes Szabolcs: Megérem a Munkaügyi és a Mezőgazdasági 
szakbizottságot, hogy véleményezze a határozattervezetet. 

A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 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 a határozattervezetet. 

 
3. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
 
Kovács Ileana Éva: Ebben a hónapban lejár Elekes Szabolcs tanácsos úr 

ülésvezetői mandátuma. A Tanács Működési szabályzatának előírása 
értelmében Gál Katalin tanácsos asszony van javasolva a következő három 
hónapra a gyűlésvezetői tisztségbe.  



Elekes Szabolcs: Megkérdezem, hogy valakinek javaslata, észrevétele van-
e? Nincs. Megkérem a Munkaügyi- Szociális- Gyermekvédelmi- Ifjúsági és 
Sport  szakbizottságot, hogy véleményezze a határozattervezetet. 

A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak. A Helyi Tanács 12 igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 
4. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozói 2021-es 

második félévi tevékenységi beszámolójának jóváhagyására 
 

Kovács Ileana Éva: A 2021-es év második félévében nem volt nagy változás 
a beteggondozók számát, illetve a tevékenységüket illetően, ugyanúgy 15 
beteggondozó volt és 45 személy kapott beteggondozási segélyt. A kifizetett 
pénzösszegek: 241.811 lej az alkalmazottak részére, 429.180 lej a gondozási 
segély, összesen 670.991 lej. A törvény értelmében a szociális iroda munkatársai 
folyamatosan felügyelik, ellenőrzik a tevékenységet. Az ellenőrzésből kiderül, 
hogy mindenki megfelelően végzi a munkáját. A törvény előírja az 
alkalmazottak felkészítését, ez nem történt meg a tavalyi év második félévében, 
tehát ha a járványügyi- és pénzügyi helyzet megengedi, szeretnénk megtartani 
az éves felkészítőt.  

Elekes Szabolcs: Megkérdezem, hogy valakinek hozzászólása, észrevétele 
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Munkaügyi- 
Szociális- Gyermekvédelmi- Ifjúsági és Sport  szakbizottságot, hogy 
véleményezze a határozattervezetet. 

A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. 
Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent 

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

 
5. Határozattervezet gyümölcs és zöldségfeldolgozó műhely 

létrehozására a gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal alagsorában – 
véleményezi a Gazdasági és területrendezési Szakbizottság 

 
Egyed József: A helység a tavalyi év folyamán háromszor volt kitéve 

licitre, közösségi konyhát működtető céget kerestünk, viszont nem jelentkezett 



senki. Az Aranyász Egyesület kérte, hogy a legelső céloknak megfelelően, 
ahogy felújítódott, engedélyezzük, ez a folyamat elindult. A helységet bérelnék 
napi bér formájában, így a termékeiket teljesen hivatalosan tudnák értékesíteni. 
Ettől függetlenül a termet ki lehet adni a közösség részére, ha valaki kéri, 
viszont a konyha részt nem lehet használni. A határozatot a DSVSA kérte.   

Elekes Szabolcs: Kérdezem a testületet valakinek kérdése, észrevétele van-
e a határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Gazdasági 
szakbizottságot, hogy véleményezze a határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 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 a határozattervezetet. 

 
6. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 

leltára 234-es pozicióján szereplő lakóháznak Gyergyóújfalu Község 
köztulajdonából magántulajdonába való áthelyezésének valamint 
működésből való kivonásának, leírásának és értékesítésének 
jóváhagyására – véleményezi a Gazdasági és területrendezési 
Szakbizottság 

 
Egyed József: A Hivatal szomszédságában levő ingatlanról van szó, amely 

helyére parkolót szeretnénk létrehozni. A telek meg lett vásárolva, jelenleg meg 
van a technikai terv, a kivitelezési terv és az építkezési engedély. Ha a 
költségvetést elfogadjuk és a testület beruházási listára emeli, a munkálatokat 
el lehetne indítani. Viszont ahhoz, hogy le tudjuk bontani és elkezdődjenek a 
munkálatok, közvagyonból magánvagyonba kell áthelyezni.    

Elekes Szabolcs: Kérdezem a testületet valakinek kérdése, észrevétele van-
e a határozattervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, megkérem a 
Gazdasági- Területrendezési szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 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 a határozattervezetet. 



 
7. Határozattervezet  a „Járdaépítés Gyergyóújfalu községben – második 

szakasz” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak 
aktualizálására – véleményezi a Gazdasági és területrendezési 
Szakbizottság 

 
Egyed József: Amikor a tavalyi évben Hargita Megye Tanácsával 

megkötöttük a megállapodást a közös kivitelezésre, 70% Hargita Megye 
Tanácsa részéről, 30% Gyergyóújfali Község részéről, akkor 1.316.000 lejt 
fogadtunk el áfás értéknek. A tavalyi évtől mostanáig ezek az árak már nem 
fognak megfelelni, Hargita Megye Szakapparátusa is jelezte, hogy adjuk vissza 
a tervezőnek és aktualizáljuk. A tervező elvégezte az aktualizálást, ez jelen 
pillanatban az ő véleménye szerint 1.000.000 lejjel több lesz, tehát 2.315.758 lej. 
Erre közbeszerzés lesz hirdetve és az ajánlatok fogják meghatározni, hogy 
mennyiért fogják elvégezni a cégek. Fontos, hogy minél hamarabb találjunk 
kivitelezőt.  

Elekes Szabolcs: Kérdezem a testületet valakinek kérdése, észrevétele van-
e a határozattervezettel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérném a Gazdasági 
szakbizottságot, hogy véleményezze a határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 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 a határozattervezetet. 

 
8. Folyó ügyek 
 
Gál Katalin: Szeretném megkérdezni, hogy mikorra várható a község 

költségvetése? 
Egyed József: Jövő héten készítjük el a javaslatot. 
Gál Katalin: A Kilyénfalván a kultúrotthont sikerült újrafedni, szeretnénk 

ha sikerülne a konyhát új bútorzattal ellátni, valamint szeretnénk ha a 
nyilászárókra megfelelő függönyök  kerülnének. Fontos lenne ha a bejáratnál 
található három betonlépcső is felújításra kerülne, amennyiben lehetséges.  

Egyed József: Rendben. 
Jakab Attila: A hokipályán szükség lenne a fa wc-k javítására. 



Egyed József: Nem szükséges azoknak a használata, vannak rendes wc-k, 
holnap megnézzük és üzembe helyezzük, ha eddig nem voltak. 

Kovács Ernő: A piaccsarnok pályázat milyen fázisban van? 
Egyed József: Jelenleg 11 magánszemély és cég van aki ebben társulni fog, 

el van indulva a mukálat. Az urbanisztikai engedély ki van váltva, a Piramis cég 
van megbízva a tervezéssel. 

Sajgó Rita: A szomszédos területre teljes egészében parkoló lesz kialakítva?  
Egyed József: Az épület le lesz bontva, elől alacsony térelválasztó fasor, az 

istálló alapjáig pedig lesz a több mint 20 férőhelyes parkoló. Hátul szín épül a 
gépeknek. 

Kovács Levente: Tájékoztatást szeretnék kérni az új házszámokkal, 
utcanevekkel kapcsolatban, valamint az akták kicseréléséről. 

Egyed József: A cég elkészítette a javaslatokat, jövő héten behozzuk, hogy 
tudják Önök véleményezni. Jelenleg még a régi házszámokat lehet használni, a 
személyazonossági igazolványhoz szükséges igazolásokat az új házszámra 
fogjuk kiállítani. Az átállás nem lesz gyors folyamat, az emberek ráérnek a 
személyi igazolvány lejártával kicserélni azokat. 

Mihálydeák Ervin: A falutáblákat szükséges volna belefoglalni a 
költségvetésbe. 

Egyed József: Első lépésben az utcatáblák felszerelése szükséges, majd a 
tervező a község arculata alapján kell megtervezze a falutáblákat. Ezt inkább az 
év második felére kell helyezni. 

Elekes Szabolcs: Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel 
berekesztem. 

     
 

 
 

Ülésvezető elnök     Jegyző 
Elekes Szabolcs,           Kovács Ileana Éva 


