ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA
Ikt. Szám: _______/2022
JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2022. május 26-án, 19:00 órai kezdettel tartott, rendes
tanácsülés alkalmával került felvételre.
Az üléselnök, Jakab Attila 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
2022/176-os 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. Gál Katalin
5. Jakab Attila
6. Kovács Attila
7. Kovács Ernő
8. Kovács Levente
9. Mihálydeák Ervin
10. Nagy Ervin
11. Sajgó Rita
12. Szabó Ágoston Attila
Igazoltan hiányoznak Bartalis Csaba, Elekes Szabolcs és Marthy Barna tanácsos
urak.
Mihálydeák Ervin tanácsos úr az első napirendi pont tárgyalása után érkezik.
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana-Éva, a község
jegyzője.
A gyűlés magyar nyelven zajlik.

Az üléselnök, Jakab Attila 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
három kiegészítéssel:
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Köztisztasági Közszolgálata
közbeszerzési szolgáltatási szerződés által való kiszerződésének,
Lehetőség tanulmányának, Szabályzatának valamint Feladat füzetének
jóváhagyására, a Hargita ADI SIMD keretén belül
2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es, I. negyedévi évi
Költségvetése végrehajtásának jóváhagyására
3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása
4. Folyó ügyek
Kiegészítés:
5. Határozattervezet a 42/2022-es Határozat visszavonására
6. Határozattervezet a 43/2022-es Határozat módosítására
7. Határozattervezet a 44/2022-es Határozat módosítására
Az ülésvezető javasolja, hogy a folyó ügyeket tárgyalják a kiegészítések
után, majd felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása, javaslata
van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan?
Az üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi
pontokat a Képviselő Testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül fogadta el.
Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Köztisztasági Közszolgálata
közbeszerzési szolgáltatási szerződés által való kiszerződésének, Lehetőség
tanulmányának,
Szabályzatának
valamint
Feladat
füzetének
jóváhagyására, a Hargita ADI SIMD keretén belül
Kovács Attila: A Hargita Megyei Fejlesztési Társulás, ami a
szemétgazdálkodásra lett létrehozva, elért abba a szakaszába, hogy meg kellene a

közbeszerzést a szolgáltatás kiszerződésére indítani, ehhez szükség van a
Szabályzat, a Feladat füzet, Módosítószerződések elfogadására. Ezek a
dokumentumok úgy jogilag, mint technikailag részletesen leírják a SIMD
működését, amely 68 intézményből áll, a Megyei Tanács és 67 település
összessége. Ha sikerül, ők fognak megye szinten a szemétgazdálkodással
foglalkozni.
Jakab Attila: Megkérem a Szakbizottságokat, hogy véleményezzék a
határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Kovács Levente: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Jakab Attila: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, javaslata van-e a
határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy
szavazzanak, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Megérkezik Mihálydeák Ervin tanácsos úr.
2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es, I. negyedévi évi
Költségvetése végrehajtásának jóváhagyására
Kovács Ileana-Éva: Leadtuk az első negyedévi zárást, a kiküldött anyagba
benne vannak a mutatók, ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban,
megkérjük, hogy tegye fel.
Jakab Attila: Megkérem a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a
határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Jakab Attila: Kérdezem a testületet, hogy valakinek hozzászólása, kérdése
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. 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. Az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása
Jakab Attila: 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.
4. Határozattervezet a 42/2022-es Határozat visszavonására
Kovács Ileana-Éva: A gázhálózat kiépítéséről szóló projekt keretén belül a
múlt hónapban el volt fogadva a 42-es Határozat, amiben a 2020-ban elfogadott
értékek voltak aktualizálva, az építőiparban történő áremelkedések miatt. A
Fejlesztési Minisztérium közölte, hogy csak azt az összeget lehet betenni, ami jóvá
volt hagyva a POIM-ban. Eszerint 18.985.000 lejjel túlléptük azt az összeget. Ezért
ezt a módosítást visszavonásra javasoltuk és a következő határozattervezettel
pedig megmódosítani a kérést, amivel az „Anghel Saligny” programba letesszük
a gázprojektre a kérést.
Jakab Attila: Megkérem a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a
határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Egyed József: A POIM-ba letettük a pályázatot, ott nem nyert, onnan
automatikusan átkerült az „Anghel Saligny” programba. Nem tudtuk, hogy
emelhetünk az áron vagy nem, úgy döntöttünk, hogy emelünk, reális árrá
alakítjuk, mert azzal az árral nem lehet már kivitelezni, de jelezték, hogy a régi
áron kell letenni, majd a későbbiekben lesz lehetőség ezeket az árakat módosítani.
Jakab Attila: Kérdezem a tanácsot, hogy valakinek hozzászólása, javaslata,
kérdése van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. 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.
5. Határozattervezet a 43/2022-es Határozat módosítására
Kovács Ileana-Éva: A gázhálózat kiépítéséről szóló projekttel kapcsolatosan
született a határozattervezet, ebben megmódosítsuk a kérést, amit letettünk az

„Anghel Saligny” Programban. A 48.000.000 helyett a 29.000.000-ra, ami jóvá volt
hagyva a POIM-ban.
Jakab Attila: Megkérem a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a
határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Jakab Attila: Kérdezem a tanácsot, hogy valakinek hozzászólása, kérdése vane a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. 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 44/2022-es Határozat módosítására
Kovács Ileana-Éva: A sportcsarnok létrehozásáról szól ez a határozat, a
Prefektus intézménye kér két kiegészítést a Határozatnak az indoklásában. A
jogszabályt, amivel jóvá volt hagyva ez a beruházás és a költségvetésnek a
jóváhagyó határozatát. A Minisztérium pedig a határozat modellben kisebb
módosításokat ezközölt, amit most küldtek ki nekünk, úgyhogy ezeket a
módosításokat kellett nekünk alkalmazni.
Jakab Attila: Megkérem a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a
határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezetet.
Jakab Attila: Megkérem a Mezőgazdasági szakbizottságot, hogy
véleményezze a határozattervezetet.
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Jakab Attila: Kérdezem a tanács tagjait, hogy valakinek hozzászólása, kérdése
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. 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. Folyó ügyek:
Nagy Ervin: A felszegi csengettyűről volt szó régebb, hogy felújítják, azzal mi
történt?

Egyed József: Magántulajdonban van, így nem tudjuk megcsinálni. Voltak
elképzelések, de nem lehetett megvalósítani.
Bálint Attila: Kolozsi Dénes kért átereszt a Kicsi útra, de nem kapott még
választ.
Egyed József: Ki van adva az alkalmazottaknak a munkálat, ahogy tudják
megcsinálják, de még megsürgetjük.
Kovács Ernő: A mezei utas pályázatokkal hogy állunk?
Egyed József: Az Uniós pályázatnál most adtuk ki a technikai terv elkészítését,
utána kezdődik a közbeszerzés. Állítólag megjelenik egy egyszerűbb
közbeszerzési forma, ha működni fog, akkor azt használjuk, ha nem, akkor lesz a
nagylicit. A másik projekttel kapcsolatban az alpolgármester úrral megnéztük a
mezei utakat, feltérképeztük, hogy melyikeket fogjuk felújítani az elhangzott
kéréseket figyelembe véve.
Jakab Attila: A Szászok utca két végére lehetne tenni egy „Vigyázat,
gyerekek!” jelzőtáblát, mert sok gyerek jár és az autósok nagy sebességgel
közlekednek.
Egyed József: A többi utcában is megvan ez a probléma. Ilyen jelzőtáblát csak
olyan intézmények közelébe lehet kihelyezni, ahová gyerekek járnak. Lehetne 30as sebességkorlátozó táblát kihelyezni, de nem biztos, hogy hatásosnak
bizonyulna.
Sajgó Rita: Ha táblát helyezünk ki egy utcába, akkor egész faluszinten át kell
gondolni ezt gondolni, elég komplex dolog.
Egyed József: Nem javasolom, hogy mindenhová táblákat helyezzünk ki, át
kell ezt a helyzetet még gondolni, hogy mi lenne a megfelelő megoldás.

Ülésvezető elnök
Jakab Attila

Jegyző
Kovács Ileana Éva

