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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. július 1-én 20 órai kezdettel tartott, rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács a 2021/145-ös számú 
Polgármesteri rendelkezés értelmében került összehívásra, a Közigazgatási 
Törvénykönyvről szóló, 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet 133-as cikkelyének 
értelmében, valamint hogy az összehívott Tanács határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Attila 
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. Mihálydeák Ervin 
11. Szabó Ágoston Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Bálint Ștefan-Tibor, Marthy Barna, Molnár 

Rita és Kovács Levente tanácsosok.  
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana-Éva, a község 

jegyzője. A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven 
zajlik.  

Az üléselnök, Bálint Attila tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 
tanácsülést az 57/2019, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló Sürgősségi 
Kormányrendelet előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat: 
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1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Fejlesztési Stratégiájának 
jóváhagyására a 2021-2027-es periódusra 

2. Határozattervezet a 38/2021-es, a Gyergyóújfalu község közigazgatási területén 
található utcák elnevezéséről és Gyergyóújfalu község utcajegyzékének 
jóváhagyásáról szóló határozat módosítására 

3. Határozattervezet a ”Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” megnevezésű 
beruházás indokló okiratának jóváhagyására 

4. Határozattervezet a ”Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” megnevezésű 
beruházás gazdasági – technikai mutatóinak jóváhagyására  

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére az Iskola rendeltetésű  
középületek  energiahatékonyságának és intelligens energiagazdálkodásának 
növelésére kiírt Programban a ”Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” 
megnevezésű beruházással 

Az ülésvezető felkérdezi a jelenlevőket, hogy van-e valakinek hozzászólása a 
napirendi pontokkal kapcsolatosan? 

Egyed József: Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Alap újonnan jóváhagyott 
pályázati útmutatója szerint, megváltozik a pályázati kiírás, az 1, 3, 4 és 5-ik napirendi 
pontok visszavonása szükséges, ezek majd egy következő ülésen lesznek újra 
napirendre tűzve.  

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat a javasolt 
módosításokkal és kéri, hogy aki elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A napirendi 
pontokat a Képviselő Testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
fogadta el.  

 
 A gyűlés a napirenden maradt határozattervezet tárgyalásával folytatódik:  
 

1. Határozattervezet a 38/2021-es, a Gyergyóújfalu község közigazgatási 
területén található utcák elnevezéséről és Gyergyóújfalu község 
utcajegyzékének jóváhagyásáról szóló határozat módosítására 

Kovács Ileana-Éva: A 38-as Határozatban az utcanevek csak magyar nyelven 
szerepelnek. A Prefektus Intézménye körlevelet küldött az utcanévjegyzék 
elfogadásának kapcsolatán, ennek az egyik fontos pontja, hogy a névjegyzékben 
szereplő nevek hivatalos nyelve a román. Kivételt képezhetnek azok a nevek, 
amelyeket nem lehet lefordítani: személynevek vagy régi hagyományos dűlőnevek. 
Ezért a határozatot átdolgoztuk, kiegészítettük a román megnevezésekkel, valamint 
egy cikkellyel is bővült a határozat, miszerint a harmadik oszlopban található 
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utcanevek lesznek a hivatalos nevek. 
Mind a 4 Szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet.   
Bálint Attila 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 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? 
Egyed József: Néhány szó az új mezei utas pályázati kiírásról. Konzultatív pályázati 
útmutatás alapján dolgozunk, készülnek a kataszteri felmérések. Az a probléma, hogy 
az ideiglenes kiírásokat változtatják, nem lehet még biztosat tudni. Van egy 
tekerőpataki út, a vasúttól az Aranyosparlagon keresztül a nemzeti útig, de sajnos az 
általános kataszter készítésekor csak 3 méter volt az út felületének kihagyva, ezért 
nem lehet a felújítására pályázni. 3,5 méter lenne szükséges.  A pályázati útmutatás 
nincs még letisztulva teljesen, elég bonyolultak a kritériumok, változhatik is még a 
kiírás.  
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek van még kérdése, hozzászólása? Nincs. Akkor az 
ülést ezennel berekesztem.  
 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Bálint Attila           Kovács Ileana-Éva 

 
  
 


