
 
ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _______/2021 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. november 3-án, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendkívüli 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, 135-ös, 155-ös és 196-os 
cikkelyének előírásai szerint, a 2021/226-os számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

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

 
Igazoltan hiányzik Kovács Levente tanácsos úr és Sajgó Rita tanácsos 
asszony. 



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, Elekes Szabolcs tanácsosúr, 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 három napirendi 
pontot:  

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek Hargita Megye 
közigazgatási egységével való társulásának jóváhagyására a 
„Járdaépítés Gyergyóújfalu községben, II. szakasz” megnevezésű 
beruházás közösen történő megvalósítására 

2. Határozattervezet a „Helyi utak modernizálása Gyergyóújfalu, 
Kilyénfalva és Tekerőpatak falvakban, Gyergyóújfalu községben, 
Hargita megyében” megnevezésű beruházás indokló okiratának 
jóváhagyására 

3. Határozattervezet a Támogatási Kérelemnek és az Általános 
Költségvetés Becslésnek a jóváhagyására a „Helyi utak modernizálása 
Gyergyóújfalu, Kilyénfalva és Tekerőpatak falvakban, Gyergyóújfalu 
községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás támogatására 
az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban. 
 
Elekes Szabolcs üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 13 
igen szavazattal.  
 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Községnek Hargita Megye 
közigazgatási egységével való társulásának jóváhagyására a 
„Járdaépítés Gyergyóújfalu községben II. szakasz” megnevezésű 
beruházás közösen történő megvalósítására 
 
Egyed József: Amint már beszéltünk róla, van Hargita Megye 
Tanácsának vezetőségével szóbeli egyezség, miszerint a Megyei Tanács a 



beruházás kétharmad részét finanszírozza és Gyergyóújfalu Község az  
egyharmad részét, vagyis a körülbelüli 400.000 lej mellé ők jönnek kétszer 
akkora összeggel. Ez az egyezség van jóváhagyásra előterjesztve a 
tervezetben. Ebből megépül az a járda szakasz, amiről már annyit 
beszéltünk. Elkészült  a Megvalósíthatósági Tanulmány, a hatósági 
szakvéleményezések, és lehetne kiírni a közbeszerzést.  
Elekes Szabolcs üléselnök: Kérném a Gazdasági szakbizottságot, hogy  
véleményezze a határozattervezetet.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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 „Helyi utak modernizálása Gyergyóújfalu, 
Kilyénfalva és Tekerőpatak falvakban, Gyergyóújfalu községben, 
Hargita megyében” megnevezésű beruházás indokló okiratának 
jóváhagyására 
 
Egyed József: Az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Program keretén 
belül lehetőség nyílik a rossz állapotban levő utcák felújítására pályázni. 
Az indokló okirat elsősorban arról szól, hogy rosszak az útjaink, 
szeretnénk aszfalt burkolatot tenni néhányra, ami belefér az összegbe. A 
beruházás megfelel a kiírásnak, megtörtént a víz- és szennyvízvezetés 
ezekben az utcákban.  
Elekes Szabolcs üléselnök: Kérném a Gazdasági szakbizottságot, hogy 
véleményezze.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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. 
 
3. Határozattervezet a Támogatási Kérelemnek és az Általános 
Költségvetés Becslésnek a jóváhagyására a „Helyi utak modernizálása 
Gyergyóújfalu, Kilyénfalva és Tekerőpatak falvakban, Gyergyóújfalu  
községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás támogatására 
az Anghel Salgny Beruházási Nemzeti Programban. 
Egyed József: Az előző Tervezetben bemutatott beruházásról van szó,     
összesen 4 km utca felújítása, Újfalu, Kilyénfalva és Tekerőpatak között 
oszlanak el, nagyjából arányosan. Az értéke 4.142.552,84 lej áfástól. Kérem 
a testületet, hogy fogadják el. 
Elekes Szabolcs üléselnök: Kérném a Gazdasági szakbizottságot, hogy 
véleményezze.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs üléselnök: 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. 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Elekes Szabolcs            Kovács Ileana Éva 


