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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. július 8-án 20 órai kezdettel tartott, rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács a 2021/162-es 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 Ștefan-Tibor 
2. Bálint Attila 
3. Elekes József 
4. Elekes Szabolcs 
5. Gál Katalin 
6. Gergely Róbert 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Molnár Rita 
11. Szabó Ágoston Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Marthy Barna, Kovács Levente, Bartalis 

Csaba, és Jakab Attila 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 a 2021-es évben Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 
erdős területekről kitermelendő fa referencia árának jóváhagyására 

2. Határozattervezet az 13465 AC I/28.06.2021-es számú értékaktában található 
famennyiség eladási árának és eladási módozatának jóváhagyására 

3.   Határozattervezet a 40/2020-as Határozat módosítására 

4.   Határozattervezet a 68/2020-as Határozat módosítására 

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

Nincs hozzászólás, az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat 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 megmaradt napirendi pont tárgyalásával folytatódik:  
 

1. Határozattervezet a 2021-es évben Gyergyóújfalu Község köztulajdonát 
képező erdős területekről kitermelendő fa referencia árának jóváhagyására 

Egyed József polgármester bemutatja a határozattervezetet. 
Kovács Attila: a Gazdasági 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. 

2. Határozattervezet az 13465 AC I/28.06.2021-es számú értékaktában található 
famennyiség eladási árának és eladási módozatának jóváhagyására 

Egyed József: Az erdészet 200 lejt javasolt indulási árnak, ugyanez az összeg, 200 lej, 
van javasolva a tervezetben is. 
Kovács Attila: a Gazdasági 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. 

3. Határozattervezet a 40/2020-as Határozat módosítására 

Kovács Ileana-Éva: A tavaly májusban elfogadott 3227 köbméter famennyiség 
licitálási árának a megemeléséről van szó, amelyet a jelen piaci árak indokolnak. Az 
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erdészet azt javasolta, hogy a 124 lejes jóváhagyott árat fel lehet emelni 200 lejre. A 
Gazdasági Szakbizottság is ezt az árat javasolja a licit indulási árának.  

Kovács Attila: a Gazdasági 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. 

4. Határozattervezet a 68/2020-as Határozat módosítására 
Kovács Ileana-Éva: szintén egy tavalyi, széldöntésből származó famennyiség 
kikiáltási árának a módosításáról van szó. Itt 1449 köbméter volt 124 lejbe és 1459 
köbméter 110 lejbe jóváhagyva. Az erdészet 200, valamint 190 lejt javasolt indulási 
árnak és ezt az árat javasolta a Gazdasági szakbizottság is a véleményezésében.   
Kovács Attila: a Gazdasági 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 a napirendi pontokon kívül van még kérdése, 
hozzászólása? 
Egyed József: Megérkezett a válasz a kilyénfalvi iskolaudvarral kapcsolatos 
beruházásra, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a beruházást nem lehet elvégezni, 
a magánvagyont nem lehet összevegyíteni a közvagyonnal. 
Kovács Ileana-Éva: a terület is és az építmény is köztulajdonban kell legyen és a 
telekkönyv meg kell legyen nyitva, amikor egy ingatlan közvagyonba való 
rangsorolása megtörténik. 
Gál Katalin: A következő, filmezett ülésen is be kell mutatni a minisztérium válaszát, 
azért, hogy mindenki számára legyen nyilvános. 
Egyed József: Még van megbeszélni való. A költségvetés módosítására körülbelül a 
hónap végén kerül sor. Addig az alpolgármester úrral a javításra szoruló mezei utakat 
térképezzük fel. Topográfiai felmérés alapján, az elvégzendő munkák függvényében 
lesz ajánlatkérés kitéve a Seap-ra.  
A költségvetésben, a temetőhöz kihelyezendő kamerákhoz, szükséges még 
pénzösszeg, nem ismert még az aszfaltozás pontos értéke, valamint szükséges még 
pénzösszeg a kutak javításához is. 
Gál Katalin: Az utak javításánál elsőbbséget kellene élvezzenek azok a kérések, 
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amelyek már az év elején le voltak téve.  
Egyed József: A kéréseken kívül voltak még a testületi üléseken elhangzott kérések is. 
A kutaknál is szintén meg kellene nézni, hogy kútjavításra van-e még kérés.  
Elkészült az EGYFESZT programja, 40.000 lejbe kerül amit Gyergyóújfalu Község kell 
fizessen. Községünkben vadvilágról, növényzetről, kőfaragásról, fafeldolgozásról 
lesznek előadások, lesz helyi termelők vására valamit tanösvény bemutatása is. 
 
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek van még kérdése, hozzászólása? Nincs. Akkor az 
ülést ezennel berekesztem.  
 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Bálint Attila           Kovács Ileana-Éva 

 
  
 


