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HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. augusztus 25-én, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendes tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Kovács Attila alpolgármester 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 2022/253-as 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. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Levente 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 
11. Sajgó Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányzik Gál Katalin tanácsos asszony, Kovács Ernő 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 Kovács Attila alpolgármester 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 öt napirendi pontot egy 

kiegészítéssel:  
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község polgármestere Szakapparátusa 

Státusjegyzékének és Szervezeti vázlatának módosítására 
2. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 

területek elfoglalásának jóváhagyására a “Vízhálózat felújítása és 
kiterjesztése” megnevezésű beruházás végrehajtására 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es, II. negyedévi évi 
Költségvetése végrehajtásának jóváhagyására 

4. Az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása 
5. Folyó ügyek 
 
Kiegészítés: 
 
Határozattervezet az előleget szavatoló levél jóváhagyására a 
Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu Községben megnevezésű 
beruházás keretében  
 
 
Az ülésvezető felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek észrevétele, kérdése 

van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan? 
Mihálydeák Ervin tanácsos úr javasolja, hogy a kiegészítést a folyó ügyek 

előtt tárgyalják. 
Az üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi 

pontokat a Képviselő Testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül fogadta el.  

 Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.     
 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község polgármestere 

Szakapparátusa Státusjegyzékének és Szervezeti vázlatának 
módosítására 

 



Kovács Ileana-Éva: Az ANFP, a Köztisztviselők Országos Ügynöksége  
átiratban kéri a módosítását a Státusjegyzéknek, mert nem tartalmaz 
Közönségszolgálati irodát. Törvény szerint szükség van egy külön irodára erre a 
célra, de mivel nem lehet külön posztokat létrehozni a maximális kereten kívül, 
ezért a Közigazgatási osztály átnevezését javasoljuk Közönségszolgálati irodának. 
Ez az egyik módosítás, a másik pedig, egy elírás történt, a közbeszerzési 
szaktanácsadó nevénél kimaradt a „köz” megnevezés, a közbeszerzési 
szaktanácsadó úgy szerepelt, mint beszerzési szaktanácsadó. Ezt a„köz” 
megnevezést szükséges beírni s Státusjegyzékbe.  

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, észrevétele 

a tanácshatározattal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet a határozattervezettel? A Helyi Tanács 
10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 

 
2. Határozattervezet egyes, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 

területek elfoglalásának jóváhagyására a “Vízhálózat felújítása és 
kiterjesztése” megnevezésű beruházás végrehajtására 

      
Egyed József: A költségvetés elfogadásakor jóváhagytunk egy összeget azért, 

hogy jobbá tegyük a vízhálózatunkat, és a Mezővész utcában egy 150 méteres 
fejlesztést hozzunk létre, összesen két aknával. Azon kívül létrejönne még öt darab 
nagyobb méretű olyan akna, ahol le lehetne zárni, mérőpont lesz betéve és azok s 
szakaszok, ahol külön lehet szakaszolni őket. Ez azért volt fontos, mert jelen 
pillanatban, ha valahol defekt van, valamelyik utcarészben Gyergyóújfaluban, 
akkor le kell zárni az egész faluban a vizet, javítás alatt pedig víz nélkül vannak 
maradva különböző utcarészek. Így most könnyebb lesz, csak azt a szakaszt kell 
lezárni, ahol van a defekt, azt meg lehet javítani úgy, hogy az egész község nem 
marad víz nélkül.   

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a 

határozattervezetet. 



Kovács Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, észrevétele 
van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem, hogy szavazzunk, 
ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
Megérkezett Kovács Levente tanácsos úr. 

 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es, II. negyedévi évi 

Költségvetése végrehajtásának jóváhagyására 
 

Egyed József: A könyvelővel át volt nézve a végrehajtás, a rendszer most már 
elektronikus, követi az ANAF ezt az egészet nem enged átlépést a fejezetek 
között. A költségvetést abban a formában végeztük el, ahogy a testület még az év 
elején elfogadta, kivétel azok a fejezetek, ahol még a beruházások nincsenek 
végrehajtva, a többi megfelelő formában van felhasználva. Ha bárkinek bármikor 
kérdése van, a könyvelővel állunk rendelkezésére, bármikor át lehet nézni a 
könyvelést, a Testületi tagoknak előjoguk van.      

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérném Szocio-kulturális, egyházi, tanügyi és egészségügyi 

szakbizottság véleményezését. 
Szabó Ágoston Attila: A Szocio-kulturális szakbizottság is elfogadta a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Mezőgazdasági, környezetvédelmi és turisztikai 

szakbizottság véleményezését? 
Mihálydeák Ervin: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte 

a határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági és 

sport szakbizottság véleményezését? 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság is pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, 

észrevétele van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem, hogy 
szavazzunk, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 



 
4. Az előző ülés jegyzőkönyvének jóváhagyása 

 
Kovács Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek észrevétele a 

jegyzőkönyvvel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak ki 
ért egyet a jegyzőkönyvvel? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a jegyzőkönyvet. 

 
5. Határozattervezet az előleget szavatoló levél jóváhagyására a 

Mezőgazdasági utak felújítása Gyergyóújfalu Községben 
megnevezésű beruházás keretében  

 
Egyed József: A pályázat keretén belül lehívható 1 millió euró, ami a mezei 

utak felújítására van. Ez most már elérhető közelségbe került, a technikai-terv 
elkészült, jövő hét elején lesz leadva Gyulafehérvárra, fel lesz töltve a rendszerre. 
Onnan kapunk egy jóváhagyást, utána foghatunk neki a közbeszerzésnek. Azt 
szeretném, hogy az idén már legyen építőnk, sokat nem hiszem fogunk tudni 
dolgozni, mert megyünk bele a téli időszakba, de ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni 
és fizetőképesek legyünk, a lehetőségek szerint le kell hívjuk az előleget. Ahhoz, 
hogy le tudjuk hívni az előleget, garancialapot kell létrehozni és gyakorlatilag a 
lehívható összeg 1.732.150 lej. Ezt kell lehívjuk, ennek a garancialaphoz fizetett 
költsége 26.000 lej, ezt három év alatt kell kifizetni nekik. Az első évben 3.464 lej 
ennek a teljes költsége, ami erre az évre esik.             

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Megkérem a Testület tagjait, hogy szavazzanak, ki ért egyet 

ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
6. Folyó ügyek 

 
Egyed József: A tegnapi és a mai nap folyamán kijöttek a gyulafehérvári 

ügynökségtől, ellenőrizték az utolsó elszámolást, az erdei utas projekthez. A 1,5 
millió eurós projektnek a befejezése, külön kijártak minden egyes erdei útra, 
megszámolták a hidakat, megnézték a beömlőket, kiömlőket, az útnak a 



széllességét, hosszúságát. A hidaknál több híd volt beépítve, mint amennyi volt 
a technikai-tervben, az építésnek a könyvéből aztán kiderült, hogy ez miért van 
így. Erre megvolt a tervezőnek a rendelkezése, az esőzések miatt több hidat 
javasolt, ezt sikerült megoldani. A Szánduly részen voltak gondok, oda mentünk 
elsőnek, ott az első gond az volt, hogy volt egy sorompó, amiről nem tudtunk. 
Azt a sorompót el kell onnan távolítani, mert a pályázatnak kitétje, hogy nem 
lehet a közutakat lezárni, nem engedhetjük meg, hogy öt évig ott maradjon az a 
sorompó, ezért a jövő hét folyamán el fogjuk távolítani, hogy még véletlenül se 
zárják be, mert abban az esetben, ha az AFIR részéről valaki meglátja, hogy le 
van zárva, akkor visszafizettetheti az 1,5 millió eurót a községgel. Ami még 
probléma volt, hogy múlt héten az esőzések kimosták, és eldugták a hidakat, a 
cég azt ígérte, hogy kijavítja, viszont nekünk az a javaslat érkezett, hogy jelezzük 
a katasztrófavédelmi hatósághoz, hogy mi történt. A holnapi nap folyamán el 
fogjuk készíteni ezeket a jelentéseket, lássuk erre költségvetési támogatást 
tudunk-e szerezni, ha nem akkor azt mondta a cég, hogy megoldja. Annyi történt, 
hogy a sáncból a homokot belehordta a beömlőkbe, azokat dugta el és a víz 
kidobódott az út szélére. Ez volt a probléma, de ezt elfogadták, ez nem az 
építőnek a hibája. Erre az építőnek van garanciája, úgyhogy akár abból is meg 
tudja oldani.  

Elindultak az aszfaltozási munkálatok, az esőzések miatt nagyobb lett a sár, 
mint amilyenre számítottunk, mivel 50 centi földréteget el kell onnan hordani és 
követ kell tenni a helyébe. Amit tudni kell erről a beruházásról, hogy nagyon 
kevés áteresz volt ebbe betéve. Amikor a helyszínen elkezdték a munkálatokat a 
tervezővel úgy döntöttünk, hogy ki kellene cserélni a bejáratoknál az átereszeket. 
A sáncokat hiába ássuk ki, ha nem jók az átereszek, ez valószínűleg plusz 
költséget fog okozni, de majd jövünk javaslatokkal és a Testülettel közösen 
találunk rá megoldást.  

Volt ma egy eset, amit érdemes a Testületnek átgondolnia, szükség volna 
valamilyen határozatot hozzunk ebben az ügyben, a mai nap folyamán az állat 
jólléti rendőrség kiszállt Kilyénfalvára egy helyre, több, mint 20 darab kutyát 
talált egy udvaron. A kutyák megfelelően voltak tartva, viszont a gazdájuk nem 
teljesen mondható a gazdájuknak, az állatok nem voltak bejelentve. Ami gondot 
okoz nekünk és a közösségnek, hogy ennyi kutya nagy zajt kelt, a szomszédok 
már nem bírják. A Testületnek az lesz a feladata, hogy hozzon egy döntést, hogy 
hány kutyát lehet tartani egy udvaron és azt milyen feltételekkel. Van erre már 
példa, mert Csíkszereda városa hozott már ilyen döntést. Jelenleg mi nem 



tudtunk fellépni ebben az ügyben, a rendőrségnek kellett, a tulajdonossal úgy 
egyeztük, hogy csütörtökig a kutyák egyharmadát elszállítja, öt darab maradhat 
az udvaron.    

A Testület által jóváhagyott útalapból a mezei utas kivitelezések, 
rehabilitációk elkészültek, a megmaradt pénzből mezei útra már nem jut, 
nagyobb szakaszt már nem fogunk megjavítani, viszont kiadtunk aszfaltozási 
feladatokat, Kilyénfalván a Jakab Antal tér bejáratát feljavítottuk, pár helyen ahol 
be volt szakadva az aszfalt ott kicseréltük. Ajánlatot kértünk a Nagy utca 
bejáratánál beszakadt részre,  azt ki szeretnénk cserélni, a talajszerkezetet is kell 
javítani, nem ekkora terhelésre volt készítve. Szükséges lesz még az aszfaltra egy 
koptató réteg, mert ott csak egy réteg aszfalt van.  
Felszeg felső felében egy áteresz beszakadt, ott ki kell cserélni, kell tenni egy 
darab egy méteres átereszt és vissza kell aszfaltozni és önteni egy hídfőt.      

Jakab Attila: A Polgármesteri Hivatal melletti parkoló állapotáról szeretnék 
érdeklődni, hogy befejeződtek a munkálatok?  

Egyed József: Számunkra még nincs teljesen kész, az utolsó elszámolást 
letették, ott bizonyos dolgokban nem értünk egyet én sem, az építésfelügyelő 
sem, de ezek csak apróbb dolgok. Az átvétel még nem történt meg, még van egy-
két dolog, amit a kivitelező meg kell csináljon, hátul a színt meg kell még 
erősíteni, ebben a formában nem fogadhatjuk el. A víz nem jó helyen folyik ki a 
parkolóból, megy át a szomszédba, ezt meg szeretnénk oldani úgy, hogy 
kivágunk felül egy részt, összegyűjtjük, és csőbe vezetve áthozzuk a patakba. Ez 
valószínűleg a mi beruházásunk lesz. 

Szabó Ágoston Attila: A Majláth utcánál az átereszt, amelyik a főútról megy 
ki a mező fele, már egyszer kértem, hogy meg kellene nézni. Az a gond, hogy 
valamikor keskenyebb volt a híd, ahhoz hogy a nagyobb gépek tudjanak oda 
kifordulni az alsó részét kövekkel kiszélesítették, viszont a víz nem tud rendesen 
átfolyni. A tűzoltók kitakarították, viszont nagyon kicsi a lefolyása alul. 

Egyed József: Van 600-as átereszünk, azt oda behelyezzük a jövő hét 
folyamán. 

 
Megérkezett Sajgó Rita tanácsos asszony. 
 
Bartalis Csaba: A Fűrészloki út el van-e végezve? Egy részére szükség lenne 

még 3-4 autónyi töltésre, mert nem lehet a felső házakat megközelíteni. 



Egyed József: Mi mindent szakaszonként adunk ki, már nem tudunk vitetni 
utólag töltést, tettek le kérést ezzel kapcsolatban, a következő szakaszba bele 
foglaljuk ezt is.  

Bálint Attila: A közvilágítással kapcsolatban jeleztem múltkor egy 
meghibásodást, ami nem lett megoldva. A kilyénfalvi templomtól fölfele 300-400 
méteren nem működik a közvilágítás.  

Egyed József: Tudunk róla, most fogtak neki, hogy cseréljék ki a lámpákat, 
nem volt lámpája a cégnek. Azért van ilyen magas szintű meghibásodás, mert 
voltak villámlások, a másik pedig, hogy lassan éri el az 50.000 órát a rendszer és 
ilyenkor kell cserélni. Ezeknek a lámpáknak öt év a garancia ideje, mi hét évre 
kértünk garanciát a cégtől, így most kötelezően ki kell cserélje. Most küldtek le 
lámpákat, úgyhogy ki lesznek cserélve.   

Elekes József: A Faluköze utcában a 34-es póznától a 78-ig nincs 
közvilágítás.  

Egyed József: Meg fog oldódni, ki lesznek cserélve. Hozzátenném még, 
hogy a Dorma utca lakóitól kaptunk egy levelet az utca aszfaltozásával 
kapcsolatosan. Én annyit szeretnék tolmácsolni nekik, hogy az „Anghel Saligny’’ 
programba benne van a Dorma 1 és Dorma 2 utca aszfaltozása is, jövő tavasszal, 
ha minden jól megy el fog kezdődni a beruházás.   

Kovács Attila: Amennyiben nincs több kérdés, az ülést ezennel 
berekesztem.   

                        
        

 
 
 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
  Kovács Attila                     Kovács Ileana Éva 


