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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

Ikt. Szám: 204/2021 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. január 7-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 2020/353-as 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. Jakab Attila 

8. Kovács Attila 

9. Kovács Ernő 

10. Kovács Levente 

11. Marthy Barna 

12.Mihálydeák Ervin 

13. Molnár Rita 

14. Szabó Ágoston Attila 

 

A gyűlésen jelen van a testület minden tagja.  

A gyűlésen jelen van 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, Bálint István 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. Határozattervezet Gyergyóújfalu község iskolahálózatának jóváhagyására a 

2021-2022-es tanévre 
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2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsát képviselő személyek 

cseréjének jóváhagyására az AQUASERV MAROS – MURES Víz és 

Szennyvízszolgáltató Fejlesztési Társulás Közgyűlésében Proiect de hotărâre 

privind aprobarea schimbării reprezentantului Consiliului Local al Comunei 

Suseni în Adunarea Generală a  SC ”AQUASERV MAROS” SRL 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsát képvislő személyek 

cseréjének jóváhagyására az AQUASERV MAROS KFT  Közgyűlésében de 

alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. 

4. Határozattervezet az AQUASERV MAROS KFT Létszámkeretének, Szervezeti 

felépítésének valamint bértáblájának jóváhagyására 

5. Határozattervezet Tótpál László helyi tanácsos mandatumának idő előtti, 

lemondással való jog szerinti megszűnésének tudomásul vételére valamint e 

mandátum megüresedésének megállapítására 

6. Határozattervezet a Helyi költségvetés fejlesztési és működési szakaszai 2020. 

december 31-i hiányának az előző évek költségvetési többletéből való végleges 

lefödésének jóváhagyására 

 

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, hogy aki 

elfogadja az szóban jelezze. A napirendi pontot a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 A gyűlés a napirendi pontok tárgyalásával folytatódik:  

 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu község iskolahálózatának 

jóváhagyására a 2021-2022-es tanévre 

Kovács Ileana Éva: Ugyanaz az iskolai rendszer van javasolva elfogadásra.  

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Gál Katalin: A Szociál-kulturális szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsát képviselő 

személyek cseréjének jóváhagyására az AQUASERV MAROS – MURES 

Víz és Szennyvízszolgáltató Fejlesztési Társulás Közgyűlésében  

Kovács Ileana Éva: Megüresedett két hely az egyesületnek a Közgyűlésében, mivel 

Sólyom László már nem tagja és Tótpál László is elhagyja a testületet. Ezért a 

szakbizottsági gyűléseken Molnár Rita és Kovács Levente tanácsosok voltak javasolva 

ezekre a posztokra.  

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
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Bálint István Tibor ülésvezető: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsát képvislő 

személyek cseréjének jóváhagyására az AQUASERV MAROS KFT  

Közgyűlésében de alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea 

AQUASERV MAROS S.R.L. 

Kovács Ileana Éva: Szintén a választási eredmények által megüresedett helynek az 

elfoglalásáról van szó, az Aquaserv Maros cég Közgyűlésében, ahol Sólyom Máté volt 

tanácsos úr képviselte a testületet. Szakbizottság gyűlésen Kovács Attila alpolgármester 

urat javasolták erre a funkcióra.  

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

4. Határozattervezet az AQUASERV MAROS KFT Létszámkeretének, 

Szervezeti felépítésének valamint bértáblájának jóváhagyására 

Kovács Ileana Éva: A víz és szennyvíz szolgáltató cégnek a szervezeti felépítését és 

munkakörét el kell fogadni. 17 poszt van javasolva, amiből 4 adminisztratív személyzet, 

1 adminisztrátor, aki a cég vezető, 1 derítő állomás főnök a víz és szennyvíz hálózatnál, 

2 gépkocsivezető és 9 munkás. 

Marthy Barna: Azt kérném, hogy a versenyvizsgák után értesítsenek, hogy hány poszt 

foglalódott el.  

Kovács Ileana Éva: Ki lesz hirdetve a hivatal oldalán. A helyi tanács a cégnek a 

költségvetését is jóvá kell majd hagyja. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

5. Határozattervezet Tótpál László helyi tanácsos mandatumának idő előtti, 

lemondással való jog szerinti megszűnésének tudomásul vételére 

valamint e mandátum megüresedésének megállapítására 

Kovács Ileana Éva: A Közigazgatási Törvénykönyv szerint, hogyha valaki lemond a 

tanácsosi tisztségéről, akkor azt a tanács a következő hónapi ülésen tudomásul kell 

vegye és utána elindul a következő tanácsos mandátumának az érvényesítése. Jelenleg a 
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Tótpál László tanácsos úr december 30-i lemondását szükséges tudomásul vegye a helyi 

Tanács és üressé nyilvánítsa a megüresedett helyet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

1. Határozattervezet 

Kovács Ileana Éva: Mivel a tavalyelőtt a költségvetés többlettel zárt, az a többlet úgy a 

beruházási, mint a működési részlegen volt felhasználva az Önkormányzat által 

elfogadott Határozatoknak megfelelően, ezért keletkezik egy költségvetési hiány, 

amelyet az előző év költségvetési többletéből kell lefödni.  

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 

Bálint István Tibor ülésvezető: 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 14 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

Bálint István Tibor: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor az 

ülést ezennel berekesztem.  

 

 

 

Ülésvezető elnök         Jegyző 

Bálint István Tibor           Kovács Ileana Éva 
 

 

 

 Jegyzőkönyvvezető:  

           Elekes-Köllő Angéla 


