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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 2797/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. augusztus 21-án 13 órai kezdettel tartott, azonnali 

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 2020/118-as 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. Kovács Ernő 

6. Kovács Levente 

7. Mihálydeák Ervin 

8. Sólyom László 

9. Szabó Ágoston Attila 

10. Tótpál László 

 

A gyűlésről hiányoznak Marthy Barna, Miklós Károly 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.  

 Mivel az üléselnök, Elekes-Köllő Márta igazoltan hiányzik, Gál Katalin tanácsos 

asszony, miután megállapította, hogy a tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően 

hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának 

azonnali ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására az augusztus 21-i azonnali 

tanácsülésre 
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2. Határozattervezet a csatornahálózat bővítése Gyergyóújfalu községben, Hargita 

megyében, második fázis megnevezésű beruházás kibővítése technikai tervének, 

valamint kivitelezési részleteinek jóváhagyására 

 

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

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására az augusztus 21-i azonnali 

tanácsülésre 

Kovács Ileana Éva: Mivel Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony, aki július és 

szeptember közti időszakra volt megválasztva ülésvezetőnek, jelenleg a szabadságát tölti 

és nem tud részt venni a tanácsülésen, a névsorban a következő tanácsost javasoltuk erre 

az ülésre ülésvezetőnek, Gál Katalin tanácsos asszonyt. 

Gál Katalin: 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.  

 

2. Határozattervezet a csatornahálózat bővítése Gyergyóújfalu községben, 

Hargita megyében, második fázis megnevezésű beruházás kibővítése 

technikai tervének, valamint kivitelezési részleteinek jóváhagyására 

Egyed József: Voltunk Gyulafehérváron egyeztetni a csatornázás befejezésével 

kapcsolatosan a vezetőséggel és a bővítést, a módosítást csak úgy tudják elfogadni, ha 

módosítanánk a tanácshatározatot. Semmi változás nincs benne, ugyanaz, amit már 

többször végigbeszéltünk, ugyanazok a szakaszok, csak újra kérték másképpen magát a 

dokumentáció elfogadását.  

Bálint István: Ha minden ugyanaz, akkor miért kell újra elfogadni? 

Egyed József: Mert nem írtuk bele, hogy technikai dokumentációt fogadunk el, hanem 

elfogadtuk a bővítésnek a módozatát és a leírásba az volt benne, hogy ideiglenesen 

elfoglaljuk azt a helyet, de nem volt benne, hogy a technikai paramétereket fogadjuk el. 

Hogyha nem fogadják el a határozattervezetet, akkor nem adják meg a támogatást. 

Bálint István: Nincs új szakasz benne? 

Egyed József: Nem lehet újat betenni. 

Szabó Attila Ágoston: Három szakaszt fogadtunk el, most pedig nyolc szerepel. 

Egyed József: Ugyanazok a részek vannak benne. Nem változott semmi. 

Kovács Ileana Éva: A megyei út melletti részekre nem volt tanácshatározat, mert arról 

nem dönthet a helyi tanács, csak a megyei tanács.  

Sólyom László: A gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: 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.  
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Gál Katalin: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem.  

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Gál Katalin           Kovács Ileana Éva 
 

 Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


