ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA
Ikt. Szám: _____/2022

JEGYZŐKÖNYV
Jelen jegyzőkönyv a 2022. február 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, 135ös, 155-ös és 196-os cikkelyének előírásai szerint, a 2022/20-os számú Polgármesteri
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes.
Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Ștefan-Tibor
2. Bálint Attila
3. Bartalis Csaba
4. Elekes József
5. Elekes Szabolcs
6. Gál Katalin
7. Jakab Attila
8. Kovács Attila
9. Kovács Ernő
10. Kovács Levente
11. Mihálydeák Ervin
12. Sajgó Rita
13. Szabó Ágoston Attila
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Gergely Róbert és Marthy Barna 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, 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
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megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó öt napirendi pontot egy
kiegészítéssel:
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének
jóváhagyására
2. Határozattervezet a 4/2022-es Határozat módosítására és kiegészítésére
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Költségvetéséből a szociális
szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására
4. Határozattervezet a fogyatékkal élő személyek gondozói számának
jóváhagyására a 2022-es évre
5. Határozattervezet az idős, otthoni gondozásban részesülő személyek
hozzájárulása mértékének megállapítására
Kiegészítés:
6. Határozattervezet az ”Utcák modernizálása Gyergyóújfalu községben,
Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai
mutatóinak jóváhagyására
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, 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül fogadta el.
Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi
jóváhagyására

Költségvetésének

Egyed József: A költségvetésünk egy fenntartható, pozitív mérlegű költségvetés,
amely a jó gazdálkodásnak tudható be. Ezt szeretném fenntartani a jövőben is, ezért
azok a kisebb tartalékok, amik benne vannak, arra szolgálnak, hogy esetleg júliustól
újra tervezéseket tudjunk tenni. A költségvetés lényege, hogy a benne levő munkákat
az idén kötelezően elvégezzük.
Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése, észrevétele van-e a
határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Gazdasági szakbizottságot,
hogy véleményezze a költségvetést.
2

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a költségvetést.
Gál Katalin: Megkérem a Munkaügyi, szociális, gyermekvédelmi, ifjúsági és sport
szakbizottságot, hogy véleményezze a költségvetést.
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság pozitívan véleményezte a
költségvetést.
Gál Katalin: Kérem a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Turisztikai
szakbizottságot, hogy véleményezze a költségvetést.
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
költségvetést.
Gál Katalin: Megjegyezném, hogy a Szocio-kulturális szakbizottság is pozitívan
véleményezte az idei év költségvetését. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy
szavazzanak ki ért egyet a 2022-es év költségvetésével? ? A Helyi Tanács 13 igen
szavazattal,
tartózkodás
és
ellenszavazat
nélkül
elfogadta
az
éves
költségvetéstervezetet.
2. Határozattervezet a 4/2022-es határozat módosítására és kiegészítésére
Kovács Ileana-Éva: A négyes Határozattal hagyta jóvá a Helyi Tanács a 2021-es
év költségvetési többletének felhasználási módját, de itt akkor még nem volt meg az
iskolának a költségvetési többlete, ezt nemrég közölték le. Az iskola a tavaly
megmaradt pénzeket a következőképpen szeretné felhasználni: 50.260 lejt a fejlesztési
részlegen, 18.930 lejt a napi költségi részlegen.
Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek hozzászólása, észrevétele van-e a
határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a gazdasági szakbizottságot,
hogy véleményezze a határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezet.
Gál Katalin: Kérdezem a testületet ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A
Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
határozattervezetet.
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község Költségvetéséből
szolgáltatások részére előirányzott összegek jóváhagyására

a

szociális

Kovács Ileana-Éva: A költségvetésbe belefoglalt összegeknek a felosztásáról van
szó, eszerint 55.000 lej van javasolva az otthoni beteggondozásra, 8.000 lej az
esélyprogramra, 15.000 lej a Megyei Tanács fele fizetendő összeg az árvaházakban
levő gyerekek részére, akik a község területéről származnak, 25.000 lej a Megyei
Tanács fele a község területéről származó idős személyeknek, akik a Megyei Tanács
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által működtetett szociális otthonokban vannak elhelyezve.
Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek hozzászólása, kérdése van-e a
határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megjegyzem, hogy a Szocio-kulturális
szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. Megkérem a Helyi
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács
13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

4. Határozattervezet a fogyatékkal
jóváhagyására a 2022-es évre

élő

személyek

gondozói

számának

Kovács Ileana-Éva: A jelenleg is 15 személy van alkalmazásban, a 2022-es évre is
ez van javasolva, hogy 15 személy legyen, mint alkalmazott gondozó és 55 személy,
aki kaphat havi gondozási segélyt.
Gál Katalin: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése, hozzászólása van-e a
napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Megjegyzem, hogy a Szocio-kulturális
szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. 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.
5. Határozattervezet az idős, otthoni gondozásban részesülő személyek
hozzájárulása mértékének megállapítására
Kovács Ileana-Éva: A minimális nyugdíj értékének a növelése miatt volt szükség
a tavaly elfogadott Határozatnak a módosítására, eszerint az 1000 lej alatt vagy 1000
lejt kapó nyugdíjasoknak 100%-ban kifizeti a Község a költségvetésből a gondozási
összegeket. Tovább különféle százalékokban van megállapítva a Határozat melléklete
szerint, hogy a község mennyivel járul hozzá a gondozáshoz.
Gál Katalin: Kérdezem a jelenlévőket, hogy valakinek kérdése, hozzászólása,
javaslata van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Nincs. Megjegyzem, hogy a Szociokulturális szakbizottság pozitívan véleményezte a határozattervezetet. Kérdezem a
testületet, hogy ki van mellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet? A Helyi Tanács
13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
6. Határozattervezet az ”Utcák modernizálása Gyergyóújfalu községben,
Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak
jóváhagyására
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Kovács Ileana-Éva: 2.342.559 lej áfás érték, ami a költségvetésnek az
újraszámolásával kijött, ebből 1.695.832 lej + áfa az építkezési költség.
Gál Katalin: Kérdezem a bizottságot valakinek hozzászólása, kérdése van-e a
határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a gazdasági szakbizottságot,
hogy véleményezze a határozattervezetet.
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a
határozattervezet.
Gál Katalin: Kérdezem a testületet ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A
Helyi Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a
határozattervezetet.
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök
Gál Katalin

Jegyző
Kovács Ileana-Éva
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