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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. április 21-én 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök 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 2022/155-ös számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Ștefan-Tibor 
2. Bartalis Csaba  
3. Elekes József 
4. Elekes Szabolcs 
5. Gál Katalin 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Levente 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 
11. Sajgó Rita 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Bálint Attila, Kovács Ernő, Marthy Barna és 

Szabó Ágoston-Attila tanácsos urak.  
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, Gál Katalin tanácsos asszony, 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. 
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Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó négy napirendi pontot: 
 
1. Határozattervezet a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági és sport 

Szakbizottság kiegészítésére 
2. Határozattervezet a „Gázelosztó rendszer létrehozása Gyergyóújfalu 

községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági – 
tehnikai mutatóinak aktualizálására 

3. Határozattervezet a Támogatási Kérelemnek és az Általános Költségvetés 
Becslésnek a jóváhagyására a „Gázelosztó rendszer létrehozása 
Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás 
támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban 

4. Határozattervezet a „180 férőhelyes lelátójú Sportcsarnok létrehozása” 
Gyergyóújfaluban, Hargita megyében megnevezésű beruházás 
kivitelezéséhez szükséges helyszín átadására a C.N.I-nek, valamint a 
beruházás végrehajtásához szükséges kondíciók biztosítása 
 

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

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
Képviselő Testület egyöntetűen, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül fogadta el.  

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 
 

1. Határozattervezet a Munkaügyi, szociális, gyerekvédelmi, ifjúsági és sport 
Szakbizottság kiegészítésére 

 
Kovács Ileana-Éva: Gergely Róbert tanácsos úr lemondásával megüresedett a 

helye a Munkaügyi Szakbizottságban, ezért szükséges kipótolni egy taggal. Nagy 
Ervin tanácsos úr van javasolva erre a helyre.  

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági Szakbizottságot hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megkérem a Mezőgazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Mihálydeák Ervin: A Mezőgazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
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Gál Katalin: Megjegyzem, hogy a Szocio-kulturális Szakbizottság is elfogadta a 
határozattervezetet. Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet?  
A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet.  

 
2. Határozattervezet a „Gázelosztó rendszer létrehozása Gyergyóújfalu 

községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági – 
tehnikai mutatóinak aktualizálására 

 
Kovács Ileana-Éva: 2020-ban voltak elkészítve a beruházás mutatói, az utóbbi 

egy évben nagyon sokat emelkedtek az építkezési anyagok árai, ezért szükséges volt 
újra számolni a gazdasági mutatókat, ugyanis egy kormányrendelettel átveszik 
azokat a pályázatokat, amik nem nyertek a POIM kiíráson. Most a mutatók az 
„Anghel Saligny” Beruházási Program követelményei szerint vannak újra számolva, a 
29.000.000 lejes értékből 49.000.000 lejes érték lett. Ebből a Község becsült része 
1.460.000 lej.      

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági Szakbizottságot hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott módon 
elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

 
3.  Határozattervezet a Támogatási Kérelemnek és az Általános Költségvetés 

Becslésnek a jóváhagyására a „Gázelosztó rendszer létrehozása 
Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás 
támogatására az Anghel Saligny Beruházási Nemzeti Programban 

 
Kovács Ileana-Éva: A 40-es Sürgősségi rendelettel úgy döntött a Kormány, hogy 

átveszik a POIM kiíráson nem nyert gázelosztó rendszerekre letett pályázatokat. Erre 
egy 30 napos határidő van adva a közigazgatási egységeknek, hogy a kérést letegyék. 
Itt eltérő volt a véleménye a tervező cégnek és nekünk, mi azt mondjuk, hogy a 
Sürgősségi Kormányrendelet szerint 30 napunk lenne, de a programba 26-a a 
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projekteknek a határideje, amíg le lehet adni a kéréseket. Ezért igyekeztünk, hogy 
minél hamarabb kész legyünk, mert a határidő után elveszítené a község a jogát arra, 
hogy nyertesként vegyék át a pályázatot. 

Gál Katalin: Megkérem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott módon 
elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

 
4. Határozattervezet a „180 férőhelyes lelátójú Sportcsarnok létrehozása” 

Gyergyóújfaluban, Hargita megyében megnevezésű beruházás 
kivitelezéséhez szükséges helyszín átadására a C.N.I-nek, valamint a 
beruházás végrehajtásához szükséges kondíciók biztosítása 

 
Kovács Ileana-Éva: A CNI jóváhagyott egy 180 férőhelyes lelátóval rendelkező 

sportcsarnok létrehozását Újfaluban, kérik, hogy a Tanács hagyja jóvá a területnek az 
átadását, ami szükséges a beruházás elvégzéséhez. Itt 33 ár szükséges a 
sportcsarnokhoz és a körülötte kialakítandó parkolónak és zöldövezetnek, viszont a 
bejárattal együtt 36 ár jött ki ahhoz, hogy külön lehessen választani az iskola jelenleg 
használt területtől.  Amit a Község kell elvégezzen, az a villany, víz, csatornahálózat, 
fűtésrendszer bekötése, biztosítania kell az építkezésre használt területet, amiután 
elkészül az építmény 15 évig meg kell tartani a rendeltetését, és ezalatt a 15 év alatt a 
teljes fenntartása a községre hárul.  

Gál Katalin: Megkérem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása, 
javaslata van-e a határozattervezettel kapcsolatban?  

Én megkérdezném, hogy akkor gyakorlatilag a kazánház, kazán, ennek a 
fűtésbiztosítása vagy csak abban az esetben, hogy ha van egy központi rendszere a 
községnek?  

Kovács Ileana-Éva: Van a tervben kazánház, a fűtésrendszerre való csatlakozást 
valószínűleg arra az esetre értik, ahol van központosított fűtési rendszer. 
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Jakab Attila: Kinek a fennhatósága alatt lesz a sportcsarnok, az iskola vagy az 
önkormányzat? 

Kovács Ileana-Éva: Attól függ a CNI kinek fogja átadni. A község részére fog 
épülni, valószínűleg neki lesz átadva, legtöbbet az iskola fogja használni.      

Gál Katalin: Még valakinek kérdése, hozzászólása van-e a határozattervezettel 
kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van amellett, 
hogy a fent ismertetett módon elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi Tanács 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem. 
 
    

 
Ülésvezető elnök         Jegyző 
Gál Katalin                       Kovács Ileana-Éva 

 
  
 


