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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. december 22-én 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 

tanácsülés alkalmával került felvételre.  
Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a Közigazgatási 

Törvénykönyvről szóló, 2019/57-es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as, 134-es, 135-
ös, 155-ös és 196-os cikkelyének előírásai szerint, a 2022/330-as számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Ștefan-Tibor 
2. Bálint Attila 
3. Bartalis Csaba  
4. Elekes József 
5. Elekes Szabolcs 
6. Kovács Attila 
7. Kovács Ernő 
8. Marthy Barna 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 
11. Sajgó Rita 
12. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányozik Gál Katalin tanácsos asszony, Jakab Attila és 

Kovács Levente tanácsos urak.  
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana-Éva, a község 

jegyzője.  
A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven 

zajlik.  
Az üléselnök, Kovács Ernő tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 

tanácsülést az 57/2019, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló Sürgősségi 
Kormányrendelet előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 



 2 

megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 
 
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó négy napirendi pontot, 

három kiegészítéssel: 
 

1. 74/2022-es Határozattervezet a 2023-as évi helyi adók és illetékek, valamint a 
különadók megállapítására 

2. 95/2022-es számú Határozattervezet  Gyergyóújfalu Község Költségvetésének 
a 2022-es év IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására 

3. 102/2022-es számú Határozattervezet a 2023-es évben Gyergyóújfalu Község 
köztulajdonát képező erdős területekről kitermelendő fa referencia árának 
jóváhagyására 

4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása 

 

Kiegészítés:  

5. 104/2022-es számú Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi 
Költségvetésének módosítására 

6. 97/2022-es számú Határozattervezet Gyergyóújfalu község iskolahálózatának 
jóváhagyására a 2023-2024-es tanévre 

7. 105/2022-es számú Határozattervezet az ”Ivóvíz tartály létesítése 
Tekerőpatakon, Gyregyóújfalu község részére, Hargita megyében” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására 

 

   

Kovács Ernő üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek kérdése, 
észrevétele van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirendi pontokat, 12 igen szavazattal a tanács megszavazza, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 

 

1. 74/2022-es Határozattervezet a 2023-as évi helyi adók és illetékek, valamint a 
különadók megállapítására 
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Egyed József: Minden év végén kell tudni, hogy január elsejétől milyen 
adókulcsokkal megyünk. Emelésre javaslat nincs, csak kimondottan törvény által 
indexálás, amit kötelezően be kell tenni, ez 5,1%, más emelést nem javaslunk.  

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Szabó Ágoston-Attila: A Szocio-kulturális szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Mihálydeák Ervin: A Mezőgazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérdezem a Tanácsot, hogy valakinek kérdése, hozzászólása a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi 
Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
 
 

2. 95/2022-es számú Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Költségvetésének 
a 2022-es év IV. negyedévi végrehajtásának jóváhagyására 

 
 
Egyed József: Negyedévenként a Község Költségvetésének a végrehajtását be szoktuk 
mutatni, elküldtük Önöknek, ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, kérem, 
jöjjenek és tegyék fel a könyvelőnek.   
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése, hozzászólása a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi 
Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
 

3. 102/2022-es számú Határozattervezet a 2023-es évben Gyergyóújfalu Község 
köztulajdonát képező erdős területekről kitermelendő fa referencia árának 
jóváhagyására 
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Egyed József: A jövő évben az induló árat kell meghagyni, ez egy alap ár, ezt javasolja 
az erdészet, majd a későbbiekben, ha a Testület emelni akar, minden alkalommal, 
amikor eladásra készülünk és jóvá kell hagyni az árat, akkor ezt megtehetik.   

Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése a napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megkérem a szakbizottságokat, hogy 
véleményezzék a határozattervezetet.  

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Mihálydeák Ervin: A Mezőgazdasági Szakbizottság is pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérem a Testületet, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a 
határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 
 

4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek jóváhagyása 

 

Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, hogy valakinek hozzászólása a 
jegyzőkönyvekkel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk a jegyzőkönyveket? A Helyi 
Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
jegyzőkönyveket. 
 

5. 104/2022-es számú Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi 
Költségvetésének módosítására 

Egyed József: Két tétel van, az egyik egy 100.000 lejes jövedelem, ami leosztásból 
származik a kormány részéről, ez a 100.000 lejt kiadási oldalon a Tekerőpatakon levő 
víztartály kiépítésére, vízhálózat bővítésére tevődne. A másik tétel, amit módosítani 
szeretnénk, 15.000 lejt vennénk el a közvilágítástól és a tűzoltóknak szeretnénk év 
végi juttatáshoz tenni.   

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése, hozzászólása a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi 
Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
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határozattervezetet. 
 

6. 97/2022-es számú Határozattervezet Gyergyóújfalu község iskolahálózatának 
jóváhagyására a 2023-2024-es tanévre 

 

Egyed József: Módosítás nélkül adta le a tavalyi évet hozzánk az iskola, jelenleg nincs 
változás. Egy közintézmény van, egy központi vezetés, öt alegységgel.   

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése, hozzászólása a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy ebben a formában elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi 
Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
 

7. 105/2022-es számú Határozattervezet az ”Ivóvíz tartály létesítése 
Tekerőpatakon, Gyergyóújfalu község részére, Hargita megyében” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására 

 

Egyed József: Évközben célirányosan pénzt kértünk és kaptunk arra, hogy ezt a 
tartályt kicseréljük. Az volna a lényege, hogy most nagyobbra és magasabbra építsük 
azért, hogy a nyomás- és mennyiség problémát, amik eddig voltak, azokat 
megszüntessük. Erre felkértünk egy tervezőirodát, hogy fogjon neki tervezni, 
elkészítették a megvalósíthatósági tanulmányt és ez mellé egy értékbecslést. Ennek a 
becsült értéke 1.157.220,17 lej áfával együtt. Tételesen a költségvetése a 
következőképpen tevődik össze: az 1-es fejezethez nem tett pénzt, a második fejezetre 
tett 100.000 lejt, ide tartozik a dokumentációk elkészítése, az expertizisek, a 
közbeszerzési költségek. A harmadik fejezetben a 846.000 lej van összesen, áfa nélkül, 
itt az építkezés és a felszerelések költségei vannak. A negyedik fejezetben 35.000 lej 
van és az utolsó fejezetben 10.000 lej a tesztelésre. Ezután kezdődik a technikai-tervek 
elkészítése, utána pedig az engedélyeztetés aztán pedig a kivitelezésnek a folyamata. 
Ezt a jövő évben szeretnénk megvalósítani. 

Szabó Ágoston Attila: A határozattervezetben három hónapot ír. 

Egyed József: Valójában ennél több nem is kell ennek. Egy nagy betonlap lesz öntve 
és arra helyezik rá a tartályt. Ennek a megöntése úgy egy hónapos folyamat, a többi 
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már csak az összeszerelés. Kértük, hogy tegyenek bele egy automata 
klórozórendszert, hogy ha Gyergyóból olyan minőségű víz jön, amiben nincs meg az 
elegendő klór szint, akkor ne büntessenek meg és kértük, hogy építsenek megfelelő 
aknát, hogy a csapokhoz könnyebben hozzá lehessen férni.  

Szabó Ágoston Attila: A régi tartály megmarad?  

Egyed József: A régi tartály a helyén marad, ha valami gond van, akkor lehessen 
használni. Megnézzük majd mik a gondjai, ha nem kell sokat kiölteni rá, akkor meg 
lehet majd azt is csináltatni, hogy legyen egy tartalék tartály. Nincs értelme egyszerre 
mindkét tartályt víz alatt tartani, mert amelyik alacsonyabban van, abból ki fog folyni 
a víz. Eredetileg 800 m3-es tartályt szerettünk volna, de a tervező figyelembe véve 
mindent nem tudott volna okot találni rá, hogy miért lenne szükséges, így lett a 600 
m3-es tartály. Szabvány szerint kell eljárjon a tervező, így ez a maximum.    

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése, hozzászólása a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy ebben a formában elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi 
Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 

Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.  
 

 
 
 
 
Ülésvezető elnök         Jegyző 
     Kovács Ernő           Kovács Ileana-Éva 
 
  
 


