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GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 3139/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. szeptember 11-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 2020/149-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 Levente 

7. Miklós Károly 

8. Mihálydeák Ervin 

9. Szabó Ágoston Attila 

10. Tótpál László 

 

A gyűlésről hiányoznak Marthy Barna, Sólyom László, Kovács Ernő és Sólyom 

Máté tanácsos urak.  

Jelen vannak Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 

jegyzője a Polgármesteri Hivatal részéről. A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre 

kerül. A gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Elekes-Köllő Márta tanácsos asszony, 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 költségvetés módosítására a 2020-as évre vonatkozóan 

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 a költségvetés módosítására a 2020-as évre vonatkozóan 
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Egyed József: A költségvetés módosítás a következő tételekből áll össze: az ÁFA 

visszaosztásból 85.000 lejt kapott a község, ebből 81.000 lejt kell tegyünk a sérült 

betegeket gondozók bérének kiegészítésére, 5.000 lejt pedig a speciális oktatást igénylő 

beteg gyerekek költségeire az iskolának, 1.000 lejt elvennénk az óvodás jegyektől, mert 

ott plusz van és a beteggondozókhoz tesszük. Még módosítani szeretnénk a következő 

tételeket: 90.000 lejt vennénk el a helyhatósági választások megszervezésére szánt 

összegből, mivel a kormány finanszírozza ezeket a költségeket, de 10.000 lejt 

meghagyunk, ha szükség lenne rá. 160.000 lejt vennénk el a járdaépítés programtól, 

mivel az idén nem tudjuk elindítani és egy új befektetési listát szeretnénk elindítani 

250.000 lejjel, a gáz bevezetésére a teljes községben. 

 Uniós pályázat jelent meg, földgáz bevezetésére. November 17 a leadási határidő. 

A községnek 60%-a kell csatlakozzon. Előnyös lenne ez a program, mert minden utcába 

be tudna menni a gázvezeték és ingyenesen mindenkinek fel lesz téve a kertre egy 

mérőórával ellátott leszálló egység. Innen kell majd továbbvigye a tulajdonos és ezt kell 

majd egy előszerződéssel megerősítse felénk. Mivel majdnem mindenki főz otthon és 

használják a gázpalackokat, ez nagyon előnyös lenne. Azért is lenne fontos most 

rácsatlakozni, mert később a rendszert és a mérőórákat is meg kellene fizetni. Ezért 

javaslom mindenkinek, hogy gondolja meg és vegyen részt ebben a programban.  

Elekes-Köllő Márta: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Elekes-Köllő Márta: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: Vezetőtanács ülés volt az iskolában és előterjesztették, hogy szeretnének 

változásokat az iskola költségvetésében a fejezeteken belül és még kértek 15.000 lejt 

pluszba laptop vásárlásokra az intézménybe. Ez bele volt foglalva a költségvetés 

módosításba? A 15.000 lej, amit 32 darab laptop megvásárlására kértek, azt a termek 

felszerelésére igénylik, arra az esetre, hogyha sárga kódú tanítás lesz, hogy lehessen az 

osztályból közvetíteni a tanórákat, mert jelenleg nincs egy olyan internet hálózat és 

olyan eszközök, amikkel ezt meg lehetne valósítani.  

Egyed József: Mi nem kaptuk meg ezt a kérést a laptoppokra. 

Gál Katalin: Nekem azt mondta az igazgató úr, hogy le volt téve a kérés a 

mobilinternettel ellátott laptopokra. Ha nincs meg a kérés, akkor jelzem neki, hogy 

tegye le újra, mert nincs meg. 

Elekes-Köllő Márta: 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. 

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 


