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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 652/2021 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. február 19-én 13 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 2021/41-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 

összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 

1. Bálint István Tibor 

2. Bartalis Csaba 

3. Elekes József 

4. Elekes Szabolcs 

5. Gál Katalin 

6. Gergely Róbert 

7. Kovács Attila 

8. Kovács Levente 

9. Marthy Barna 

10. Mihálydeák Ervin 

11. Molnár Rita 

 

A gyűlésről igazoltan hiányoznak Jakab Attila, Szabó Ágoston Attila és Kovács 

Levente tanácsos urak. 

A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község 

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

jegyzőkönyvvezető. A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre kerül. A gyűlés 

magyar nyelven zajlik.  

 Az üléselnök, Bartalis Csaba tanácsos úr, 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. Bálint Attila  AMT-EMSZ póttag hivatali hűségesküjének letétele a  

116/234/2021-es ügycsomóban a gyergyószentmiklósi Bíróság  251/2021-es 

Végzésével érvényesített mandátumához 
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Szavazásra bocsátja a napirendi pontot és kéri, hogy aki elfogadja az szóban 

jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pont tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Bálint Attila AMT-EMSZ póttag hivatali hűségesküjének letétele a  

116/234/2021-es ügycsomóban a gyergyószentmiklósi Bíróság  251/2021-es 

Végzésével érvényesített mandátumához 

Kovács Ileana Éva: A gyergyószentmiklósi Bíróság érvényesítette a helyhatósági 

választásokon az AMT-EMSZ listáján levő első póttagot a mandátumot nyert és 

lemondott képviselő helyett. A mai gyűlésen hűség esküt tesz az AMT-EMSZ részéről 

Bálint Attila. Az eskü tétele a közigazgatási Törvényköny 117-es cikkelyében leírtak 

szerint fog történni. Esküt tesz a Bibliára és a Románia Alkotmányára helyezve kezét, 

felolvassa az eskü szövegét. Ezután aláírja két példányba az esküt, az egyik példány a 

sajátja lesz, a másik példány az alakuló ülés egyéb dokumentumaival együtt 

irattározódik. 

Bálint Attila tanácsos úr leteszi az esküt, miután a kezét a Bibliára és Románia 

alkotmányára teszi, felolvassa az eskü szövegét: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării 

şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor comunei Suseni. Aşa să îmi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy tiszteletben 

tartom az Alkotmányba foglaltakat és az ország törvényeit, jóhiszeműen, legjobb erőm 

és hozzáértésem szerint mindent megteszek Gyergyóújfalu község lakói javára. Isten 

engem úgy segítsen.” Majd aláírja az eskütétel két példányát. 

Kovács Ileana Éva: Gratulálunk az új mandátumhoz és sok sikert kívánunk 

munkájában. 

 

Bartalis Csaba: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az ülést 

ezennel berekesztem. 

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

    Bartalis Csaba           Kovács Ileana Éva 
 

  

 

 

Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


