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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 3140/2020 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2020. szeptember 17-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 2020/151-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. Kovács Levente 

8. Miklós Károly 

9. Mihálydeák Ervin 

10. Sólyom László 

11. Szabó Ágoston Attila 

12. Tótpál László 

 

A gyűlésről hiányoznak Marthy Barna és Sólyom Máté tanácsos urak.  

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

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

jegyzőkönyvezető. 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 az Önkéntes Tűzoltó Közszolgálat épületének valamint a Helyi 

Tanács WC épületének a község közvagyonából való áthelyezését a község 

magán vagyonába 
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2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as második negyedévi 

Költségvetése végrehajtásának jóváhagyására 

3. Határozattervezet pénzügyi támogatás nyújtására a 2020-as évi Költségvetésből a 

Kilyénfalvi Római Katolikus Plébánia részére 

4. Határozattervezet a 2020 július 29-i 15958819/13321-es számú valamint a 2020 

augusztus 3-i 15958819/13322-es számú értékaktákon szereplő famennyiség 

eladási módozatának és kikiáltási árának jóváhagyására 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének módosítására 

Kiegészítés: 

6. Az előző, 2020 július 29-i valamint az augusztus 12 és 21-i ülések 

jegyzőkönyvének jóváhagyása 

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

kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pont tárgyalásával folytatódik:  

1. Határozattervezet az Önkéntes Tűzoltó Közszolgálat épületének valamint a 

Helyi Tanács WC épületének a község közvagyonából való áthelyezését a 

község magán vagyonába 

Egyed József: Két épületnek az átminősítését kérjük, közvagyonból magánvagyonba, 

hogy majd le tudjuk bontani őket. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot. 

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 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as második negyedévi 

Költségvetése végrehajtásának jóváhagyására 

Egyed József: Kérem, hogy fogadják el a végrehajtást. Ha valakinek kérdése van, 

rendelkezésre állunk a könyvelő nővel. Úgy volt minden elköltve, ahogy jóváhagyták. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot. 

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 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet pénzügyi támogatás nyújtására a 2020-as évi 

Költségvetésből a Kilyénfalvi Római Katolikus Plébánia részére 

Egyed József: Az egyház a kerítést szeretné felújítani, erre kérik a támogatást. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot. 

Szabó Attila-Ágoston: A Szocio-kulturális szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot. 

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 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
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4. Határozattervezet a 2020 július 29-i 15958819/13321-es számú valamint a 

2020 augusztus 3-i 15958819/13322-es számú értékaktákon szereplő 

famennyiség eladási módozatának és kikiáltási árának jóváhagyására 

Egyed József: Mindenki látta az értékaktákat, javaslom, hogy a gazdasági bizottság által 

javasolt árakat fogadják el. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot és 124 lejt, 

valamint 110 lejt javasolt tételenként. 

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 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2020-as Költségvetésének 

módosítására 

Egyed József: 500.000 lejt kapott a község a tartalék alapból és ezt javasoljuk 

felhasználásra: 100.000 lejt az after school pályázatra, 15.000 lejt az iskolának 

különböző költségekre, 5.000 lejt nyomdai költségekre, 270.000 lejt a csatornázási 

projektre, 100.000 lejt a fúrt kút programra és 10.000 lejt a választások 

megszervezésével járó költségekre. 

Sólyom László: Minden felszerelés benne van a 100.000 lejbe az after school 

projektnél? 

Egyed József: Igen, a bútorzat is benne van, meg a játszótér is, meg az oktató jellegű 

játékok is. 

Sólyom László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a tanácshatározatot. 

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 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 

nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

6. Az előző, 2020 július 29-i valamint az augusztus 12 és 21-i ülések 

jegyzőkönyvének jóváhagyása 

Elekes Köllő Márta ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e a 

jegyzőkönyvekhez? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki van 

amellett, hogy a jegyzőkönyveket az előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi 

Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

jegyzőkönyveket.  

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 


