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JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. december 28-án, 18:00 órai kezdettel tartott, 
rendes tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsosúr megállapította, hogy a Helyi 
Tanács összehívása a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 2019/57-es 
Sürgősségi Kormányrendelet 133-as, 134-es és 196-os cikkelyének előírásai 
szerint, a 2021/303-as számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 
összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Stefan-Tibor 
2. Bálint Attila 
3. Elekes József 
4. Elekes Szabolcs 
5. Gál Katalin 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Kovács Levente 
10. Marthy Barna 
11. Mihálydeák Ervin 
12. Sajgó Rita 
13. Szabó Ágoston Attila 

 
Igazoltan hiányzik Bartalis Csaba és Gergely Róbert tanácsosurak.  
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana Éva, a 
község jegyzője. 



A tanácsülés teljes egészében videófelvételre kerül. A gyűlés magyar 
nyelven zajlik.  
Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsosúr, miután megállapította, hogy a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a 
jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendes ülését. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó két napirendi 
pontot:  
1. Határozattervezet a 2021-es év Költségvetése IV-ik negyedévi 

végrehajtásának jóváhagyására  
2. Határozattervezet a 96/2021-es, a helyi adók és illetékek 

megállapításáról a 2022-es évre szóló Határozat módosítására 
3. Folyó ügyek 

 
Elekes Szabolcs üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 
rákérdezve, hogy valakinek hozzászólása van-e. 13 igen szavazattal a 
tanács megszavazza a napirendi pontokat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 

 
1. Határozattervezet a 2021-es év Költségvetése IV-ik negyedévi 
végrehajtásának jóváhagyására 
Egyed József: Tisztelettel köszöntök mindenkit, örvendek, hogy 
összegyűltünk döntőképes létszámban. Az utolsó negyedévnek a 
végrehajtását hoztuk ide, kiküldtük a számokat. Igaz, hogy évvégi 
egyenleget még nem tudunk, az hogy mi maradt meg. Biztos, hogy 
megmaradt pénzünk. Többek között, azért is, mert egy-két beruházást nem 
tudtunk síkra tenni, azok még megmaradtak. Azt jövőtől kezdjük el, főleg 
az aszfaltozást, vagy például a járda is, amit a Megyei Tanáccsal közösen 
végzünk,  jövő évben tud újra elindulni. De ettől függetlenül úgy gondolom, 
hogy egy szép évet zártunk, sikerült ezt a költségvetést megvalósítsuk, az év 
elején, amit kitűztünk. Úgy mutattuk be, hogy a fejezetek között mozgás 
nincsen, átlépés nem volt, nem is engedélyezte volna a Pénzügy. Be voltak 
tartva azok a törvényi szabályozások, amelyek erre vonatkozó. Arra kérem 
a testületet, ha átnézte tegyen fel kérdést, amennyiben nincs, akkor fogadja 
el a negyedéves zárszámadást.  



Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes Szabolcs: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
2. Határozattervezet a 96/2021-es, a helyi adók és illetékek 
megállapításáról a 2022-es évre szóló Határozat módosítására 
Kovács Éva: Januártól a fiskális törvénykönyv szerint változik a 
nehézgépjárműveknek az adókiszámolása, a következő módon: az adókat 
az előző év október első munkanapja szerinti euró árfolyam alapján kell 
kiszámolni, ami a Jurnal European-ba jelenik meg. Ez egy 2% körüli 
csökkentést jelent, az előzőleg jóváhagyotthoz képest. Itt nem a tavaly évi 
általános inflációs rátával számolunk, hanem ez egy új számítási mód.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes Szabolcs: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. 
Ki van amellett, hogy a határozattervezetet az előterjesztett formában 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 
Amennyiben nincs több napirendi pont, mindenkinek megköszönöm a 
részvételt és az ülést ezennel berekesztem. 
 
Egyed József: Évvégén húzhatunk egy vonalat és elgondolkozhatunk, hogy 
mi az, amit jól csináltunk és mi az amiben nem voltunk kellőképpen 
operatívak. De azt hiszem, hogy nem kell lesütött fejjel menjünk, az európai 
uniós pályázatainknak a nagy részét befejeztük, egy van még elszámolás 
alatt. Leadtunk az idén több pályázatot, töltőállomás, épületfelújítás, utak 
rehabilitációja stb. Igaz a tekerői aszfaltozás elmaradt, nem a mi hibánkból, 
a tervezővel volt egy komolyabb nézeteltérésünk. Egy újabb tervező 



elvégezte a terveket, le van ellenőrizve, januárba fogunk neki a 
közbeszerzésnek, reméljük a nyár derekán elkezdődhet az aszfaltozás. A 
parkoló tervei is elő van készítve, ezeket már a januári tanácsüléseken tudjuk 
hozni. Jól gazdálkodtunk, a költségvetésben pénz maradt, jövőben úgy 
foghatunk neki, hogyha nem lesz külső, komolyabb támogatás, akkor is a 
közösség fejlődőképes lesz, komolyabb beruházásokat tud elvégezni.  
Meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját, elmondhatom, azt, hogy 
mind a két frakció azért dolgozott, hogy a közösség előre menjen. 
Különösebb vita nem volt, külön köszönöm. A jövőben kétszer ilyen erővel 
fogjunk neki, vitassunk meg minden kérdést és a végén tudjuk kivitelezni, 
hogy a közösség ezt élvezze és hasznukat lássák ezeknek a beruházásoknak. 
Mindenkinek reményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok, adja a Jó 
Isten újra találkozzunk, egészségben, békében.  

 
 

Ülésvezető elnök     Jegyző 
Elekes Szabolcs,           Kovács Ileana Éva 


