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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 1213/2018 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2018. március 26-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 2018/63-as számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

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

1. Bálint Attila 

2. Elekes-Köllő Márta 

3. Elekes József 

4. Gál Katalin 

5. Kovács Ernő 

6. Kovács Levente 

7. Mihálydeák Ervin 

8. Sólyom László 

9. Sólyom Máté 

10. Szabó Ágoston Attila 

11. Tótpál László 

 

Az ülésről hiányoznak Marthy Barna, , Miklós Károly és Bálint István Tibor 

tanácsos urak, Gál Katalin tanácsos asszony pedig a határozattervezet jóváhagyása után 

érkezett meg. 

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 77/2017-es Határozat, az Országos Helyi Fejlesztési Alap 

által nem támogatható költségeknek a helyi költségvetésből való biztosítására 

az Igényeltek utca felújítása” megnevezésű beruházás kivitelezésére, 

módosítására 

 

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:  
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1. Határozattervezet a 77/2017-es Határozat, az Országos Helyi Fejlesztési 

Alap által nem támogatható költségeknek a helyi költségvetésből való 

biztosítására az Igényeltek utca felújítása” megnevezésű beruházás 

kivitelezésére, módosítására 

Egyed József: Most jelezték, hogy az önrészünk „Az Igényeltek utca felújítása” 

megnevezésű beruházás kivitelezésére, módosítására megváltozott, 35.248 lej helyett, 

40.689 lej lett, mivel a projektben az előtanulmányt nem finanszírozzák. A módosításra 

tanácshatározatot kell hozzunk.  

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. 
 

Egyed József polgármester úr megkérte a tanácsos urakat és hölgyeket, hogy 

gondolkozzanak el, hogy a helyi költségvetésből melyik mezei utakat és községi utcákat 

javasolják javításra, kövezésre. A javaslataikat a következő tanácsülésre várja. 

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 


