
 
ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. március 31-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 2022/146-os 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 Levente 
10. Nagy Ervin 
11. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányoznak Kovács Ernő, Marthy Barna, Mihálydeák Ervin és Sajgó Rita 
tanácsosok.  
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 11 napirendi pontot két 

kiegészítéssel:  
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a kulturális 

tevékenységeket támogató vissza nem térítendő Programnak a 
jóváhagyására a 2022-es évre 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a sport tevékenységeket 
támogató vissza nem térítendő éves Programnak a jóváhagyására a 
2022-es évre 

3. Határozattervezet egy helység nyilvános árverésen történő 
bérbeadásáról, a Tekerőpatak 195 szám alatt található Gyergyóújfalu 
Község Köztulajdonát képező épületében 

4. Határozattervezet a Gyergyóújfalu Község és a kilyénfalvi Fenek 
Állattartók Egyesülete között létrejött, 1787/10.06.2015-ös –es számú 
bérleti szerződés meghosszabbítására 

5. Határozattervezet a 12/2022-es számú Határozat, gyümölcs és 
zöldségfeldolgozó műhely létrehozásának jóváhagyása a 
gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal alagsorában módosítására 

6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 
végrehajtásának jóváhagyásáról 

7. Határozattervezet a csíkszeredai Erdészetnek a 858/LJ/2022-es 
átiratával közölt famennyiség eladási módjának és indulási árának 
jóváhagyására 

8. Határozattervezet a POCU 153277 „Remete-Ditró-Gyergyóújfalu 
együtt kültéri rendszerben a veszélyeztetett csoportokból származó 
tanulók számára” megnevezésű pályázat értékének jóváhagyásáról, 
valamint a pályázat támogatható értékéből az önrész értékének 
jóváhagyásáról    

9. Határozattervezet helyi tanácsosok kinevezésére a községi jegyző 
tevékenységét értékelő bizottságban 

10. Az előző ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 
11. Folyó ügyek 

 



 
Kiegészítés: 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 

módosítására  
2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere 

szakapparátusa Státuszjegyzékének módosítására 
 
Az ülésvezető felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása, 

javaslata van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan? 
Egyed József polgármester úr a negyedik napirendi pont elhalasztását kéri. 
Gál Katalin üléselnök javasolja, hogy a két kiegészítést a folyó ügyek előtt 

tárgyalják. 
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 községben a kulturális 

tevékenységeket támogató vissza nem térítendő Programnak a 
jóváhagyására a 2022-es évre 

Egyed József: A Helyi Tanács 50.000 lejt hagyott jóvá a költségvetésben 
kulturális pályázatok létrehozására, programok lebonyolítására, ezt szeretnénk 
kipályáztatni, azért, hogy az egyesületek, civil szervezetek el tudják végezni a 
rájuk mért feladatot. Ennek az értéke 55.000 lej, egy program maximális értéke 
20.000 lej tud lenni. 

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

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megjegyezném, hogy a Szocio-kulturális szakbizottság is 
pozitívan véleményezte a határozattervezetet. Kérdezem a testületet, hogy 
valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata van-e a határozattervezettel 
kapcsolatban? 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. 

 



2. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a sport tevékenységeket 
támogató vissza nem térítendő éves Programnak a jóváhagyására a 
2022-es évre 

Egyed József: Ugyancsak lepályázható pénzről van szó, a Helyi Tanács 35.000 
lejt hagyott jóvá sporttevékenységek lebonyolítására. Azt javasoljuk, hogy a 
maximális pályázható összeg maradjon 35.000 lej. 

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

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megkérem a Munkaügyi- Szociális szakbizottságot, hogy 
véleményezze a határozattervezetet. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása 
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 fogadta el a 
határozattervezetet. 

 
3. Határozattervezet egy helység nyilvános árverésen történő 

bérbeadásáról, a Tekerőpatak 195 szám alatt található Gyergyóújfalu 
Község Köztulajdonát képező épületében 

Egyed József: Az épület egy részét szeretnénk bérbe adni, mivel egy irodát 
meg szeretnénk tartani az Önkormányzat részére, 25,8 m2 a helység mérete, 2 
euróról indul a licit és 5 évre javasoljuk bérbe adni ezt a helységet.  

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 valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Megkérem a testületet, hogy 
szavazzanak, ki van amellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi 
Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet. 

 



4. Elhalasztva 
 

5. Határozattervezet a 12/2022-es számú Határozat, gyümölcs és 
zöldségfeldolgozó műhely létrehozásának jóváhagyása a 
gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal alagsorában módosítására 

 
Egyed József: Az Aranyász Egyesület kérésére volt hozva ez a határozat, a 

Polgármesteri Hivatal alagsorában hoztunk létre gyümölcs és zöldségfeldolgozó 
műhelyt, ezt kiegészítettük, bővebben megfogalmaztuk a tevékenységeket 

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 valakinek kérdése, javaslata, 
hozzászólása 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 11 igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
6. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2021-es évi Költségvetése 

végrehajtásának jóváhagyásáról 
 
Egyed József: A költségvetés létrehozásakor mindig össze szoktuk hasonlítani 

az elmúlt évi költségvetéssel, minden egyes fejezetnél látható, hogy milyen összeg 
volt előirányozva és mennyi lett elköltve.  

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 valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata a határozattervezethez van-e? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott formában elfogadjuk a 
határozattervezetet?  A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 



7. Határozattervezet a csíkszeredai Erdészetnek a 858/LJ/2022-es 
átiratával közölt famennyiség eladási módjának és indulási árának 
jóváhagyására 

 
Egyed József: Jelezte a csíkszeredai Erdészet, hogy két helyen a kitermelendő 

fára rá van dőlve még egy adag fa, bruttó 755 köbméter és van bruttó 199 köbméter 
lábán levő középkategóriás fa. 30 köbcentis fákról van szó, eladási értéknek 110 
lejt javasoltak, mi azt javasoljuk, hogy 251 lej legye, erről egyeztettünk az Erdészet 
vezetőségével.  

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata a határozattervezethez van-e? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
8. Határozattervezet a POCU 153277 „Remete-Ditró-Gyergyóújfalu 

együtt kültéri rendszerben a veszélyeztetett csoportokból származó 
tanulók számára” megnevezésű pályázat értékének jóváhagyásáról, 
valamint a pályázat támogatható értékéből az önrész értékének 
jóváhagyásáról    
 

Egyed József: Remetével és Ditróval egy közös pályázat készült el, amely az 
iskoláknál a leszakadást és felzárkóztatást célozza meg, különböző programokkal, 
kevés eszközvásárlással. A pályázat teljes értéke 1.319.000 lej, az Elekes Vencel 
Általános Iskolára 400.000 esne, amiből 2% önrész lenne 8.000 lej értékben. 

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megjegyzem, hogy a Szocio-kulturális szakbizottság is pozitívan 
véleményezte a határozattervezetet. Kérdezem a testületet, hogy valakinek 
javaslata, kérdése, hozzászólása, van-e a határozattervezettel kapcsolatban? 
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. 

 
9. Határozattervezet helyi tanácsosok kinevezésére a községi jegyző 

tevékenységét értékelő bizottságban 
 
Egyed József: Kell egy bizottság, aki a községi jegyző munkáját értékeli, a 

polgármester mellett még két személy van, a testületből érkezett két javaslat, 
Kovács Attilát és Kovács Leventét javasolták.  

Gál Katalin: Megkérem a Munkaügyi szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek javaslata, kérdése, 
hozzászólása, van-e a határozattervezettel kapcsolatban? 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. 

 
10.   Az előző ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása 

 
Kovács Ileana-Éva: A jegyzőkönyvek ki voltak küldve. Ha van valakinek 

hozzászólása, azt szívesen vesszük és eszközöljük a módosításokat.  
Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek javaslata, kérdése, 

hozzászólása van-e a fent említett jegyzőkönyvekkel kapcsolatban? Megkérem a 
Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy elfogadjuk a felsorolt 
jegyzőkönyveket? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
 

11.   Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi 
Költségvetésének módosítására  

 
Egyed József: Tudtuk a költségvetés összerakásakor, hogy nyertes 

pályázatunk van, de amíg a szerződés nincs aláírva, addig nem lehetett bevenni a 
költségvetésbe. A szerződést egy hete aláírtuk az AFIR-al, most szeretnénk 



befoglalni a költségvetésbe, ahhoz, hogy elkezdődhessen a folyamat, tudjunk 
előleget felvenni és tudjuk elindítani a tervezést, közbeszerzést.  

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek javaslata, kérdése, 
hozzászólása, van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy elfogadjuk a 
határozattervezetet? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
12.   Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere 

szakapparátusa Státuszjegyzékének módosítására 
 

Egyed József: Tavalyi év májusában egyik szociális referens egy éves fizetés 
nélküli szabadságot kért, ezt elfogadtuk, most viszont jelezte, hogy nem tud 
visszatérni a munkáját elvégezni. Szeretnénk ezt az üresen levő helyet betölteni és 
azért, hogy ezt meg tudjuk hirdetni, azt javasoljuk a testületnek, hogy vegyünk 
visszább a követelményekből, alapfokra szeretnénk visszavenni, ne legyen 
szükség régiségre, ami igazán szükséges az a magyar nyelv ismerete és legalább 
középszinten a román nyelvé.  
A kultúrházigazgatónő vizsgázott alapfokról egy fokkal feljebb. 

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet van-e valakinek javaslata, kérdése, 
hozzászólása a határozattervezettel kapcsolatban? Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet a fent 
bemutatott módon? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
13.   Folyó ügyek 

 



Egyed József: Egy rövid értékelővel szeretném bemutatni, hogy milyen 
tevékenységeket végzünk jelenleg. Tavasszal a munkák bürokratikus része folyik, 
amikor melegszik az idő akkor kezdődnek a fizikai munkafolyamatok. Jövő héttől 
szeretnénk folytatni a járda kiépítését Tekerőpatakon.  

Az aszfaltozási pályázat közbeszerzés alatt van, öt jelentkező cég van, aminek 
az elemzése jelenleg folyik. Szeretnénk, ha mihamarabb lenne kivitelező, hogy 
amikor felmelegedik, tudjunk nekifogni az utcák aszfaltozásának.    

A kilyénfalvi pályának szeretnének két héten belül nekifogni, szeretnénk 
minél hamarabb befejezni és teljesen rendbe tenni.  

A járda építés második része, amely Kilyénfalva fele van, még nem kezdődött 
el.  A Hargita Megye Tanácsával megkötött együttműködési szerződés szerint ők 
fogják meglicitálni közbeszerzésen az egész munkálatot.  

Most dolgozunk az alpolgármesterúrral egy terven, szeretnénk nekifogni 
azoknak az utaknak a feljavításának, amelyeken nincs aszfaltburkolat, azokat 
szeretnénk rendbe rakni, sáncot ásni, a mezei utak javítását is szeretnénk 
elindítani. Jövő hónap közepétől szeretnénk elindítani a teljes programot, erre 
most készülnek a felmérések.  

A parkoló kialakításánál holnap kerül fel a közbeszerzési platformra a 
dokumentáció, jövő héten reméljük lesz kivitelező. Azt szeretnénk, ha legalább 
július hónap közepéig/végéig ez a munka be lenne fejezve, ennél sürgősebb 
munka jelenleg nincs. 

Fogunk neki az átereszeknek, ahol be van törve, ott kicseréljük, ahol nincs, oda 
pedig teszünk.  

Jakab Attila: Szeptemberi tanácsülésen jeleztem, hogy a focipálya lelátójának 
a fa része hiányos. A napokban láttam, hogy még mindig vannak hiányos részek, 
melyek javításra szorulnak. Az újfalvi óvoda udvarán a fa mászókának bizonyos 
részei korhadtak, szükséges lenne azokat a részeket kicserélni.  

Egyed József: Jelzünk az iskolának és kicseréljük. 
Szabó Ágoston Attila: A mezőgazdasági útjavításokra a gazdák fogalmaztak 

meg javaslatokat, a kérést átadom, mellékeltem térképet a jobb beazonosítás 
végett. 

Az útszakasznak, amelyet nemrég készítettek, a Majláth útjától a Völgy 
dombjáig, az út melletti árkot szükséges lenne kitisztítani, mert nem folyik el 
rendesen a víz.  

Bálint Attila: Kilyénfalván a mezei utaknál van kijelölt rész, ahol fognak 
javításokat végezni?  



Egyed József: Kilyénfalván csak a Rövid utcára sáncásásra és útjavításra tettek 
le kérést, ott egyeztettünk a tulajdonossal és azt ígérte, hogy a tavasz folyamán 
feljavítja ő azt az útszakaszt.  

Bálint Attila: Javasolnám az Alsó Szarkába vezető utat javításra. 
Elekes József: Tavaly volt egy program, amely a közkutak felújításáról szólt. 

Szeretném kérdezni, hogy jelenleg hogy halad ez a program?  
Egyed József: A kút elkészült, nincs kihelyezve a helyszínre, mert le kell venni 

a régi kutat, le kell betonozni a helyét, ezzel télen nem tudtunk dolgozni. Úgy 
gondolom, hogy úgy tíz napon belül ez megoldható.  

Kovács Attila: Egy felhívást szeretnék a közösség fele tenni, az utóbbi időben 
nagyon sok tarlóégetéses tűzeset volt, ami hatalmas nagy gondot okoz, úgy 
időben, mint eszközben vagy akár tulajdonban, ezért kérnénk, hogy ne 
folyamodjanak ehhez a területtisztítási módszerhez, emelkedtek a büntetési 
tételek és APIA-s támogatás megvonást is von maga után.  

Egyed József: A fejlesztésekhez még hozzátartozik, hogy dolgozunk 
különböző fejlesztési tételeken, ma a Tanügyminisztériumhoz letettünk egy 
kérést, amiben kérjük egy elektromos busznak a vásárlását, szükséges volna a régi 
busz mellé még egyet, vagy akár annak a cseréjét tudjuk megoldani. 

Elindult a tömbház szigetelési program, nehezen haladnak a dolgok. Akadozik 
a lakószövetség aktualizálása, nehezen haladnak a Szeizmikus Bizottsággal, nehéz 
volt szakembert találni a felmérésre, így valószínűleg nem az elsők között tudjuk 
leadni a pályázatot.  

A héten összeraktuk a dokumentációt a sportcsarnok építésére, küldjük a CNI-
hez, bízunk abban, hogy az idén meglesz a jóváhagyás is.  

Bálint Attila: Kilyénfalván a központon levő tejbegyűjtő helység elvitelénél 
volt szó a cég csődeljárásáról, hogy addig nem lehet onnan elvinni, azzal jogilag 
mennyire haladtak? 

Egyed József: Eddig még nem érkezett ilyen kérés, úgy tudom, hogy azt 
használják raktárhelységnek. 

Bálint Attila: A lakók részéről a tavaly volt megfogalmazva, hogy az nem oda 
illő, erről nem tudtam, hogy célszerű használatban van. 

Egyed József: Ezt az információt eddig még nem hallottam, megnézhetjük, 
hogy milyen állapotban van és mire használják. Ha használják, akkor nem kell 
lebontani, ha nem, akkor megnézhetjük, hogy mit lehet vele tenni a továbbiakban.    



Gál Katalin: Ezek tájidegen építkezések, Kilyénfalván pont a központon nem 
illik bele a tájba, ezen el kell gondolkodni, hogy mi legyen vele, vagy akár el lehet 
szállítani. 

Egyed József: Nem olyan egyszerű ezt kivitelezni, ha már engedélyezték, 
elszállítani meg nem lehetséges. 

Gál Katalin: Az újfalvi iskola melletti kis üzlethelység épületével mi fog 
történni, el fogja szállítani a tulajdonos? Parkolás szempontjából is jobb volna, ha 
el lenne szállítva.  

Egyed József: Utána nézünk, hogy mit lehet tenni.  
Gál Katalin: Valakinek még kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 

mindenkinek megköszönöm a részvételt és az ülést ezennel berekesztem. 
 
   
 
 
 

 
 

Ülésvezető elnök     Jegyző 
Gál Katalin                Kovács Ileana Éva 


