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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. július 22-én 17 órai kezdettel tartott, rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök megállapította, hogy a Helyi Tanács a 2021/164-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 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. Kovács Levente 
11. Mihálydeák Ervin 
12. Szabó Ágoston Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Marthy Barna, Bálint Stefan-Tibor és Molnár 

Rita tanácsosok.  
A gyűlésen jelen vannak: Madari Róbert, Lakitelek község polgármestere, 

Egyed József Gyergyóújfalu község polgármestere, Lakitelek község jegyzője, 
Gyergyóújfalu község jegyzője, Kovács Ileana-Éva, Lakitelek község küldöttsége, 
valamint számos kilyénfalvi lakos. A tanácsülés teljes egészében hang és képfelvételre 
kerül. A gyűlés magyar nyelven zajlik.  

Az üléselnök, Bálint Attila tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 
tanácsülést a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 57/2019 Sürgősségi 
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Kormányrendelet előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket, 
bemutatja az ülés menetét és  megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli 
ülését.  
Rendhagyó módon az ülés rövid, a vendégek tiszteletére összeállított kulturális 
programmal kezdődik, amelyet kilyénfalvi lakosok, gyerekek és felnőttek adnak elő.  

A továbbiakban, az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi 
pontot: 
Határozattervezet a magyarországi, Bács-Kiskun megyei, Lakitelek Nagyközség és 
a romániai, Hargita megyei, Gyergyóújfalu község közötti együttműködési 
megállapodás jóváhagyására  

Egyed József: üdvözli a megjelenteket, bemutatja a határozattervezetet. A 
tervezet a két település közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szól, 
habár már 25 éve, egy emberöltőnyi ideje nagyon közel vannak egymáshoz, egymás 
házába járnak, egymás barátságát élvezik.   
A határozattervezet a jogszabályoknak megfelelően be volt nyújtva és megkapta a 
Külügyi és a Közigazgatási Minisztérium jóváhagyását.  
 Az ülésvezető felkéri Erki Tibort, a lakiteleki Faluszépítő Egyesület vezetőjét, 
hogy pár mondatban ismertesse a két település közötti 25 éves kapcsolat történetét.  
Erki Tibor hozzászólásában kiemeli a vendéglátóik kedvességét, vendégszeretetét. 
Kilyénfalvára most már majdhogynem hazajönnek.  Szavakkal kifejezhetetlen az 
érzés, amikor Kilyénfalván vannak, amikor a mínusz 22 fokos hidegben 
Faaszalásában énekli a székely himnuszt és egy órára rá énekli a magyar himnuszt és 
így búcsúztatja el az óévet, ragyogó holdsütésben, amely átsüt a fenyőfán 
megtelepedett havon. Hozzászólásának végén Móra Ferenc Hegedű című versét hívja 
segítségül kifejezni érzéseit. 
   Az ülésvezető, Bálint Attila tanácsos úr a továbbiakban köszönetet mond azon 
személyeknek, akik már nincsenek közöttünk, de meghatározó egyéniségei voltak e 
testvértelepülési kapcsolat létrejöttének és fenntartásának: Czirják Péter bácsi, Szilágyi 
Lőrinc és Fejér Lajos plébánosok és átadja a szót Ilyés Imrének, Kilyénfalva jelenlegi 
plébánosának.  
A plébános úr beszédében kiemeli a találkozások, az anyaországgal való 
kapcsolattartás fontosságát. 
 Az ünnepi beszédek elhangzása után folytatódik a napirendi pont tárgyalása: 
Határozattervezet a magyarországi, Bács-Kiskun megyei, Lakitelek Nagyközség és 
a romániai, Hargita megyei Gyergyóújfalu község közötti együttműködési 
megállapodás jóváhagyására  
Bálint Attila: a Szocio-kulturális, egyházi, tanügyi, egészségügyi és családi 
Szakbizottság pozitívan bírálta el a határozattervezetet. 
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Az ülésvezető felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása van-e a 
napirendi pontokkal kapcsolatosan? 

Nincs más hozzászólás, az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontot és 
kéri, hogy aki elfogadja kézfelemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő 
Testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

Ezzel megszületett Gyergyóújfalu Község Helyi Tanácsának 51-es számú 
Határozata 2021-ből.  
Lakitelek Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2020 (I.22)-es Határozatával hagyta 
jóvá Lakitelek Nagyközség és a romániai, Hargita megyei Gyergyóújfalu község 
közötti együttműködési megállapodás megkötését és felhatalmazta Madari Róbert 
polgármester urat az együttműködési megállapodás aláírására.  

Az ülés folytatódik az együttműködési megállapodás aláírásával, amelyet a két 
községvezető ünnepi hozzászólása követ. 
Beszédükben mindketten kiemelik a testvértelepülési kapcsolat fontosságát, valamint 
a tényt, hogy az elkövetkezőkben hivatalosan is számíthat a két település egymás 
támogatására jóban-rosszban.  
Hozzászólásában Egyed József polgármester nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
kiemelkedően fontos lenne, hogy a fiatalok vigyék tovább ezt a kapcsolatot, 
hazajöjjenek, újra megteljen az óvoda és az iskola, ne azon kelljen gondolkodni, hogy 
bezárják-e az iskolát, vagy sem.  
Bálint Attila ülésvezető: Mint minden alkalommal, ezúttal is ajándékkal érkezett 
Lakitelek küldöttsége. Könyvadományt hoztak, amelyet Madari Róbert polgármester 
úr fog átadni, úgy a község, mint Lezsák Sándor képviselő úr részéről. A könyveket a 
délelőtt folyamán már átadták az iskolának, most képletesen fogja Barabás Adél 
tanítónő átvenni.  
Barabás Adél az iskola nevében mond köszönetet az adományért. 

A kilyénfalvi Közbirtokosság részéről Szász Márton jegyző köszönti a lakiteleki 
küldöttséget és átadja a Közbirtokosság ajándékát a küldöttségnek. 

 
Bálint Attila ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? Nincs. Akkor 
az ülést ezennel berekesztem.  
 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Bálint Attila           Kovács Ileana-Éva 


