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JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. január 17-én, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.  
 

Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsos úr 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 2022/6-os számú Polgármesteri rendelkezés 
értelmében került összehívásra, határozatképes. 

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

 
Igazoltan hiányzik Bálint Stefan-Tibor, Bartalis Csaba, Gergely Róbert és 
Marthy Barna tanácsosurak.  
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 tanácsos úr 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 egy napirendi 
pontot:  
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 

leltárnak módosítására  
 
Elekes Szabolcs üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontot, 
rákérdezve, hogy valakinek hozzászólása van-e. 11 igen szavazattal a 
tanács megszavazza a napirendi pontot, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 

 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 
leltárnak módosítására 
Kovács Ileana-Éva: Az erdei utas pályázatnál múlt hétfőn megtörtént a 
munkálatnak az átvétele, az elszámolás leadásához szükséges a beruházás 
értékét bevenni a község közvagyonába. Itt minden úthoz hozzáadódott a 
beruházásnak az értéke, plusz még ezen felül a Szánduly út meg van 
hosszabbítva 426 méterrel, így az 1800 méteres útból lett 2226 méteres 
fakitermelői út. 
Egyed József: Szánduly ez a Balán, igaz? 
Kovács Ileana-Éva: Igen. 25-ike az utolsó nap, amikor le lehet tenni az 
elszámolást, ezért volt szükség rendkívüli tanácsülést hívni, hogy az értéke 
a közvagyonba bejöhessen.  
Mihálydeák Ervin: Azt szeretném megkérdezni, hogy átvevődött a Bogárosi 
út? 
Egyed József: Át, igen. A hidakba nem tudtunk javítani, mivel nem voltak 
betervezve, hanem alátámasztékok vannak betervezve, kevés betonnal 
(cămășuială). Nem jutott pénz rá.  



Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet.  
Elekes Szabolcs: Kérdezném, hogy valakinek valamilyen hozzászólása van-
e a határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, 
hogy szavazzon. Ki van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet 
elfogadjuk? A Helyi Tanács 11 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 


