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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: ______/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. május 11-én 16 órai kezdettel tartott, rendkívüli 

tanácsülés alkalmával került felvételre. A tanácsülés online lett megszervezve, videó 

konferencia formájában. 

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács összehívása a Közigazgatásról 

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

előírásai szerint, a 2020/69-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes  
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint Attila 

2. Bálint István Tibor 

3. Elekes József 

4. Elekes-Köllő Márta 

5. Gál Katalin 

6. Kovács Ernő 

7. Marthy Barna 

8. Miklós Károly 

9. Mihálydeák Ervin 

10. Sólyom László 

11. Sólyom Máté 

12. Szabó Ágoston Attila 

13. Tótpál László 

  

A gyűlésről hiányzik Kovács Levente tanácsos úr. 

Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község jegyzője a 

Polgármesteri Hivatal részéről, valamint Elekes-Köllő Angéla, jegyzőkönyvvezető. A 

tanácsülés teljes egészében hangfelvétel és képfelvételre kerül. A gyűlés magyar 

nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Elekes József tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 

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

megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának munkaterv szerinti ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének kiegészítésére 
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2. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a kulturális tevékenységeket támogató 

vissza nem térítendő Programnak a jóváhagyására  a 2020-as évre 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a sport tevékenységeket támogató 

vissza nem térítendő éves Programnak a jóváhgyására a 2020-as évre 

4. Határozattervezet a „Szennyvízhálózat kibővítése Gyergyóújfalu községben, 

Hargita megye II.-ik fázis” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatói 

módosításának jóváhagyására  

Kiegészítés: 

5. Határozattervezet a 2020-as évben kitermelendő, a Csíkszeredai Erdészeti Hivatal 

2020/LJ/1617-as számú átiratával leközölt fa mennyiségének, eladási módozatának 

és indulási árának jóváhagyására 

 

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

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 13 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének 

kiegészítésére 

Egyed József: A pénzügy módosított a költségvetésen, elvettek 3.000 lejt és 32.000 lejt 

a jövedelem adóból, viszont az ÁFÁ-ból kaptunk 72.000 lejt, úgy hogy itt valamennyi 

megmaradt. Viszont Hargita megye tanácsa még 300.000 lejt adott a jövedelmi adóból, 

majd ha bejön, akkor használni is tudjuk. Ezt az összeget célirányosan adták a fúrt kútra 

és a megmaradt összeget, ami a 72.000 lejből maradt, azt javasoljuk a csatorna hálózat 

plusz munkálataihoz.  

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a kulturális tevékenységeket 

támogató vissza nem térítendő Programnak a jóváhagyására  a 2020-as évre 

Egyed József: A tanács hagyott jóvá az egyesületek számára bizonyos összegeket, 

amiket most szeretnénk kipályáztatni. A kulturális részre 55.000 lejt javasoltunk. Ha 

lesznek rendezvények szervezve, akkor finanszírozzuk őket, mert utólagos 

finanszirozásuak.  

Gál Katalin: Lenne kétféle javaslatom, mivel az egyesületeknek a pénzügyi hatóságok 

eltolták a leadási határidőt a 2019-es évi mérleg letevésére július 31-ig és a pályázati 

űrlaphoz csatolni kell a 2019-es évi mérleget. Emiatt úgy gondolom, hogy az 

egyesületeknek nem lesz meg a 2019-es mérleg csak július 31-re. Ezért az egyik 

javaslatom, hogy akár tegyünk be egy olyat, hogy a 2019-es mérleg helyett kárjük be a 

2018-as márleget, ami már megvan és a 2019-es évi mérleget kérjük csak az 

elszámolásnál, vagy a másik pedig, hogy halasszuk el a leadási határidőt június 15-ről, 



 3 

július 15-re, hogy legyen idejük az egyesületeknek elkészíteni a mérleget. A leadási 

határidő amúgy is nagyon rövidnek tűnik a pályázat megírásához, úgy hogy ha a 2018-

as mérleget kérjük mellékelni, akkor is javaslom, hogy a leadási határidőt halasszuk el 

június 31-ig, hogyha nincsen semmi akadálya az időpont eltolásának. 

Egyed József: Vannak olyan kulturális civil szervezetek, amelyek a falunapokra is 

összpontosítottak és ha majd lehet valamilyen rendezvényt szervezni, akkor ők 

kizáródnak ebből a dologból. Én úgy gondolom, hogy a pályázatot meg lehet írni egy 

hónap leforgása alatt, emiatt nem kellene a határidőt elhalasztani. A mérleget, azt 

kérhetjük a 2018-as évit is.  

Gál Katalin: Rendben, de mindenképen javaslom, hogy a mellékletekbe javítsák ki a 

2019-es évi mérleget, illetve tegyenek egy olyan megjegyzést, hogy akinek véletlenül 

nincs megoldva a 2019-es mérleg, az a 2018-ast is bemutathatja és az elszámoláskor 

mellékeli majd a 2019-es évi mérleget.  

Sólyom László: Szerintem a pénzügy kéri a 2019-es mérleget, nem a tanács. 

Egyed József: Kértük eddig is. 

Gál Katalin: A bizottság kell lássa a mérleget, mert az egyesület azzal bizonyítja, hogy 

van tevékenysége. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Szabó Attila Ágoston: A szocio-kulturális bizottság elfogadta a határozattervezetet, 

azzal a módosítással, a pályázat leadásánál elfogadjuk a 2018-as évi mérleget is és csak 

az elszámolásnál kötelező bemutatni a 2019-es évi mérleget. 

Elekes József: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 

Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a módosított formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

(Sólyom László tanácsos úr részéről), ellenszavazat nélkül elfogadta a 

határozattervezetet.  

 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu községben a sport tevékenységeket 

támogató vissza nem térítendő éves Programnak a jóváhgyására a 2020-as 

évre 

Egyed József: 25.000 lejt szántunk a sport egyesületek pályázására. Ugyanazzal a 

módosítással, hogy a pályázat leadásánál elfogadjuk a 2018-as évi mérleget is és csak az 

elszámolásnál kötelező bemutatni a 2019-es évi mérleget. 20.000 lej a maximális összeg 

amire pályázni lehet egy egyesületnek.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor: A munkaügyi bizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a Helyi 

Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy ebben a módosított formában 

elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

(Sólyom László tanácsos úr részéről), ellenszavazat nélkül elfogadta a 

határozattervezetet.  
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4. Határozattervezet a „Szennyvízhálózat kibővítése Gyergyóújfalu községben, 

Hargita megye II.-ik fázis” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai 

mutatói módosításának jóváhagyására  

Egyed József: A gyulafehérváriak azt mondták, mikor lemondtunk kisebb szakaszokról, 

hogy nem eshet ki a csatorna hosszából. Van lemondott rész és plusz részek, ami fedik a 

hiányzó részeket. Viszont a munkabérek növekedése miatt, megnőtt a pályázat értéke. 

Erre kell egy határozat, hogy a tanács ezt állja. 

Sólyom László: A teljes összeget az önkormányzat kell állja? 

Egyed József: Igen. 

Sólyom László: Honnan vesszük el az összeget? 

Egyed József: A költségvetéskor megbeszéljük. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes József: 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

5. Határozattervezet a 2020-as évben kitermelendő, a Csíkszeredai Erdészeti 

Hivatal 2020/LJ/1617-as számú átiratával leközölt fa mennyiségének, eladási 

módozatának és indulási árának jóváhagyására 

Egyed József: A baláni részen van széltörés, 10.410 darab fa, 3.227 köbméter bruttó 

famennyiség. 123,3 lejt javasol az erdészet, én azt mondom, tegyük 124 lejre, hogy 

könnyebb legyen a számolás.  

Mihálydeák Ervin: Sikerült értékesíteni az előző famennyiséget? 

Egyed József: Még nem jeleztek. 

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet, 124 lejes 

indulási árral. 

Elekes József: 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

Egyed József: Megnéztük Kovács Levente javaslatát a Vasláb felé vezető út javításával 

kapcsolatosan és úgy döntöttünk, hogy elvetjük, mert nem a mi területünk és nehéz 

feljavítani törvényesen, hanem inkább az Erdőlő út javítására koncentrálunk. 

Elekes József: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem.  

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Elekes József           Kovács Ileana Éva 
 

  

Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


