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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 632/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. Január 9-én 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 

tanácsülés alkalmával került felvételre. 

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a Közigazgatásról 

Törvénykönyről szóló, 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as cikkelyének 

előírásai szerint, a 2020/1-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. Elekes József 

5. Gál Katalin 

6. Kovács Ernő 

7. Kovács Levente 

8. Marthy Barna 

9. Miklós Károly 

10. Sólyom László 

11. Szabó Ágoston Attila 

12. Tótpál László 

 

A gyűlésről hiányoznak Mihálydeák Ervin és Sólyom Máté tanácsos urak. 

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

község jegyzője, a Polgármesteri Hivatal részéről, valamint Elekes-Köllő Angéla, 

jegyzőkönyvezető. A gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Bálint István Tibor tanácsos úr késve érkezett, emiatt a 

polgármester úr új elnök választását javasolta a gyűlésre, Elekes-Köllő Márta tanácsos 

asszony személyében. A testület egyöntetűen elfogadta a polgármester úr javaslatát és 

Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony átvette a gyűlés vezetését. 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: 
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1. Határozattervezet a helyi költségvetés fejlesztés és működési szakaszai 2019 

december 31-i hiányának az előző évek költségvetésének többletéből való 

végleges lefödésének jóváhagyására 

Kiegészítés: 

2. Határozattervezet a Polgármesteri hivatal alagsorában található konyha 

nyilvános árverésen történő bérbeadására 

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

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 11 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet a helyi költségvetés fejlesztés és működési szakaszai 2019 

december 31-i hiányának az előző évek költségvetési többletéből való 

végleges lefödésének jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A zárásmak a Pénzügyhöz való letevéséhez szükséges ez a 

tanácshatározat. Itt azért keletkezik ez a költségvetési hiány, mert a tavaly előtti évet 

plusszal zárta a költségvetés. Az az összeg el volt költve, úgy ahogy az jóvá volt 

hagyva, és emiatt történik egy minusz a költségvetésbe. Ezek az összegek vannak ide 

felírva, 2.394.000 lej a fejlesztési részlegen és 725.000 lej a saját költségvetésnél. Az 

iskolánál pedig 272.000 lej. Ezek voltak a tavalyi a költségvetési többletek.  

Megérkezett Bálint István tanácsos úr, elnézést kér a késésért. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes-Köllő Márta ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet a Polgármesteri hivatal alagsorában található konyha 

nyilvános árverésen történő bérbeadására 

Egyed József: Azt látjuk jónak, hogy közbeszerzésen kiadjuk bérbe a konyhát és a bérlő 

majd alakítsa át és engedélyeztesse. Kétféleképpen tudjuk kiadni, ha a teljes felületet 

kiadjuk, de akkor nagyon sokba kerül a bér, 450 euróba, vagy ha csak a konyharészt 

adjuk ki, a rendezvény termet pedig 1oo lejért bérlik, amikor rendezvény van. Így 216 

euró jönne ki havonta. A legnagyobb ajánlatot adó cég nyeri meg a közbeszerzést és az a 

követelményünk, hogy 60 napon belül kell engedélyeztesse ezt a tevékenységet. 107 m2 

adunk ki, ennyi a konyharész. Ez a 216 euró egy nagyon jó indulási ár, mert megkapja a 

fűtést, a vizet és a villanyáramot is ingyen tőlünk.  

Bálint István: A rendezvényterem béréért el lehetne kérni 200 lejt is simán. 

Egyed József: A lényeg az, hogy legyen a közösségnek egy engedélyezett 

rendezvényterme. 

Sólyom László: A beruházást a cég a saját költségére kell csinálja, a béren kívül? 

Egyed József: Igen. Még el kell kerteljen két helyiséget, mindegyikbe kagylót kell 

tegyen, kell vágjon két új ablakot, kell vegyen egy mosogatógépet, két inox asztalt a 

tálalásra és egy hűtőszekrényt.  
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Kovács Ernő: Mikorra lesz meghirdetve? 

Kovács Ileana Éva: Körülbelül február végére. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes-Köllő Márta ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. 

Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

Elekes-Köllő Márta: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az 

ülést ezennel berekesztem. 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

Elekes-Köllő Márta          Kovács Ileana Éva 
 

 

 

 Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


