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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: ______/2018 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2018. március 6-án 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 

tanácsülés alkalmával került felvételre. 

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a helyi 

közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai 

szerint, a 2018/49-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes. 
 Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István Tibor 

3. Elekes-Köllő Márta 

4. Gál Katalin 

5. Kovács Ernő 

6. Kovács Levente 

7. Miklós Károly 

8. Sólyom László 

9. Sólyom Máté 

10. Szabó Ágoston Attila 

 

Az ülésről hiányoznak Marthy Barna, Elekes József, Mihálydeák Ervin és Tótpál 

László tanácsos urak. 

Az ülésen jelen vannak Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a 

község jegyzője. A gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az ülésvezető, Kovács Levente tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 

tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 

megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 

1) Határozattervezet a 76/2017-es Tanácshatározat, a “167-es Községi út felújítása” 

megnevezésű beruházás gazdasági – tehnikai mutatói módosítása jóváhagyásának 

kiegészítésére 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, kéri, aki elfogadja, 

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 10 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

 1. Határozattervezet a 76/2017-es Tanácshatározat, a “167-es Községi út 

 felújítása” megnevezésű beruházás gazdasági – tehnikai mutatói módosítása 

 jóváhagyásának kiegészítésére 
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Kovács Ileana Éva: A Fejlesztési Minisztérium kért egy pár kiegészítést a beruházással 

kapcsolatosan: hogy soroljunk fel egy pár technikai karakterisztikát is a 

tanácshatározatba. Beleírtuk a hosszúságot, a szélességet, valamint az elkészítendő 

aszfaltút rétegeinek a karakterisztikáit.  

Sólyom Máté: Az idén ez el fog-e készülni? 

Kovács Ileana Éva: Ez most a szerződéskötési előtti állapot, most dolgoznak az 

aktacsomóval. Még nincs megkötve a szerződés a Minisztériummal se. Ha nagyon jól 

megy minden, akkor még megtörténhet az idén, de nagyobb a valószínűsége, hogy jövő 

tavasszal legyen meg.  

Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 

Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ilyen formában elfogadjuk a 

határozattervezetet? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 

Kovács Levente: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem. 

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Kovács Levente           Kovács Ileana Éva 
 

 Jegyzőkönyvvezető:  

   Elekes-Köllő Angéla 


