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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: ______/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. május 18-án 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 2020/72-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. Gál Katalin 

5. Marthy Barna 

6. Miklós Károly 

7. Mihálydeák Ervin 

8. Sólyom László 

9. Szabó Ágoston Attila 

10. Tótpál László 

  

A gyűlésről hiányoznak Kovács Levente, Kovács Ernő és Sólyom Máté tanácsos 

urak, valamint Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony. 

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 évi Költségvetésének 

kiegészítésére 
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Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontot, kéri, aki elfogadja, 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pont tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as évi Költségvetésének 

kiegészítésére 

Egyed József: Azért volt sürgős ez a tanácsülés, mert létre kell hozzuk a céget és a 

fejlesztési egyesületet a víz és szennyvíz szolgáltatóhoz, ehhez viszont le kell tegyük a 

pénzt. Gyergyószentmiklósról még nem tudjuk visszakapni a pénzt, amíg a felszámoló 

el nem végzi a munkáját. Alfalu már megcsinálta a költségvetés módosítást és letette a 

pénzt. Most mi is meg tudjuk ezt tenni a tanácsnak köszönhetően is, mert a múltkor 

visszautasította a CRH kérését, hogy ne fizessen környezetvédelmi adót és a cég 

befizette ezt a pénzt, bejött a 380.000 lej, amiért olyan sokat küzdöttünk velük. És még 

van egy tétel, ami bejött, a tanács által megállapított útadó, ami az Erdőlő útra és a 

bányába bevezető útra lett kiszabva. Ezeket az összegeket kellene bevegyük a 

költségvetésbe és elosszuk. Összesen 430.000 lejt tettünk be, mint bevételt. A következő 

képpen javasoltuk az elosztást: az iskolánál a tornaterem tervezése ki van szerződve, az 

oda betervezett pénzt el is vitték a tanulmányok, ezért 50.000 lejt javasoltunk oda, hogy 

a technikai részt is legyen miből finanszírozni, 110.000 lejt javasoltunk a fejlesztési 

egyesület és a cég alaptőkéjére, 150.000 lejt a csatornahálózat plusz munkálataira és 

120.000 lejt az útalapba, az Erdőlő út és a mezei utak javítására.  

Marthy Barna: Milyen mértékben lesz felújítva az Erdőlő út? 

Egyed József: Tervet kértünk az Erdőlő út javítására, 5 cm vastag réteg lesz leterítve, a 

bányából 100 kocsi anyagot fogunk vásárolni. 

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 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet.  

 

Egyed József: Ha rendberakjuk az Erdőlő utat, akkor lehet szükség lesz az Igényeltek 

utca lezárására a teherforgalom előtt, mert egy helyen megszakadt az aszfalt. Mivel az út 

még garanciába van, a cég kijavítja, de olyan terhelésnek van kitéve az út, ami nagyon 

tönkreteszi. Kilyénfalván sikerült szerződést kötni a függönyrendszerre és a munkálat a 

spalétok bedolgozására is meg van beszélve. 

Gál Katalin: A függöny mellett a mozgatórendszer is meg lesz oldva? 

Egyed József: Igen. 

Mihálydeák Ervin: Szeretném kezdeményezni és kérni a legeltetési szabályzat 

mihamarabbi módosítását, abban a tekintetben, hogy aki a mezőben legeltet, az legyen 

köteles villanypásztort használni és azon belül legeltetni, mert voltak kihágások.  

Kovács Ileana Éva: Előkészítjük és előterjesztjük. 
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Gál Katalin: A mozgóárusok kérnek engedélyt a hivatalban, hogy árulhassanak? Mert 

ebben az időszakban nem kellene nekik engedélyt adni, a járványveszély elkerülése 

érdekében. 

Egyed József: Hivatalosan nincs engedélyük. Akiket észreveszünk, azokat elküldjük. A 

rendőrség kellene lépjen. Mi a piacra sem engedjük be az idegenből érkező árusokat. 

Már volt eset, hogy küldtünk el a faluból ilyen árusokat. 

Gál Katalin: És ha látunk ilyen árusokat, mit tegyünk? 

Egyed József: Szólni kell nekünk, mert a rendőrségnek most nincs erre ideje. 

 

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 


