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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. január 20-án 19 órai kezdettel tartott, rendkívüli 
tanácsülés alkalmával került felvételre.  

Az üléselnök, Jakab Attila 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 2022/7-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került összehívásra, 
határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Ștefan-Tibor 
2. Bálint Attila 
3. Elekes József 
4. Jakab Attila 
5. Kovács Attila 
6. Kovács Ernő 
7. Mihálydeák Ervin 
8. Molnár Rita 
9.  Szabó Ágoston Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Bartalis Csaba, Elekes Szabolcs, Gál Katalin, 

Gergely Róbert, Kovács Levente 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 Jakab Attila tanácsos úr, 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. 

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó egy napirendi pontot, négy 
kiegészítéssel: 
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1. Határozattervezet a 2021-es évi  költségvetési többlet felhasználási módjának 
jóváhagyására 

Kiegészítés: 

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a 2022 január 22-i ülésre 
2. Határozattervezet a „Tekerőpataki kultúrotthon felújítása” megnevezésű 

beruházás gazdasági-technikai mutatói módosításának és gazdasági-
technikai dokumentációjának jóváhagyására 

3. Határozattervezet a „Tekerőpataki kultúrotthon felújítása” megnevezésű 
beruházás kivitelezéséhez szükséges helyszín átadására a C.N.I-nek valamint 
a beruházás végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása 

4. Határozattervezet az „Erdészeti kitermelési infrastruktúra modernizálása” 
megnevezésű beruházás finanszírozási értékének jóváhagyására a 
közbeszerzési eljárások elvégzése után 

 
 

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

Kovács Ileana-Éva javasolja, hogy a második kiegészítést, az üléselnök 
megválasztását, vegyék első napirendi pontnak.  

Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 
Képviselő Testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el.  

 Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 
 

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a 2022 január 22-i ülésre 
 

Kovács Ileana-Éva: Elekes Szabolcs a megválasztott tanácselnök értesített, hogy 
nem tud részt venni, igazoltan hiányzik a jelen ülésről, ezért szükséges egy új 
üléselnököt választani erre a gyűlésre, Jakab Attila tanácsos urat javasoltuk a 
határozattervezetben. 

Jakab Attila: Megkérdezem, hogy valakinek hozzászólása, észrevétele van-e? 
Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. A Helyi Tanács 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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2. Határozattervezet a 2021-es évi  költségvetési többlet felhasználási módjának 
jóváhagyására 

Kovács Ileana-Éva: 1.487.455 lej költségvetési többlet jelentkezett a 
költségvetésben, a saját költségvetésben pedig 2.082.018 lej, a felhasználási módjának 
a javaslata pedig, a költségvetésben lévő 1.487.455 lej fejlesztési részlegre, saját 
költségvetésben pedig 1.800.000 fejlesztési részlegre, 282.018 lej pedig a működési 
részlegre van javasolva. 

Jakab Attila: Megkérném a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Jakab Attila: Kérdezem a tanácsot valakinek kérdése, észrevétele van-e a 
határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 
3. Határozattervezet a „Tekerőpataki kultúrotthon felújítása” megnevezésű 

beruházás gazdasági-tehnikai mutatói módosításának és gazdasági-tehnikai 
dokumentációjának jóváhagyására 
 

Kovács Ileana-Éva: 2018-ban az 58-as határozattal volt jóváhagyva ez a felújítási 
dokumentáció, ami a PNDL programba készült, nem nyert finanszírozást, a tavalyi 
évben pedig be volt küldve a CNI-hez, a CNI kért több változtatást a tervben, 
valamint a terv költségvetésében. Az eredeti költségvetés 1.400.000 lej volt, most 
pedig 2.115.000 lej TVA nélkül a költségvetés értéke. Ebből az értékből a munkálatok 
ára 1.575.865 lej, ezt és még egyéb tételeket a CNI finanszírozza. A Községnek saját 
költségvetésből 83.780 lejt kell kifizetnie. 

Jakab Attila: Megkérném a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Jakab Attila: Kérdezem a testületet valakinek észrevétele, javaslata van-e a 
határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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4. Határozattervezet a „Tekerőpataki kultúrotthon felújítása” megnevezésű 
beruházás kivitelezéséhez szükséges helyszín átadására a C.N.I-nek valamint 
a beruházás végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása 

 
Kovács Ileana-Éva: Az épület 472 m2 amit át kell adni a CNI-nek 1323 m2 a hozzá 

tartozó terület. A CNI kérésére az átadás előtt le kell bontani a területen található  
WC-t, ami nem lesz felújítva.  

Sajgó Rita: Bontási engedély szükséges? 
Egyed József: Igen 
Jakab Attila: Megkérném a Gazdasági szakbizottságot, hogy véleményezze a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Jakab Attila: Kérdezem a testületet valakinek észrevétele, javaslata van-e a 

határozattervezettel kapcsolatosan?  
Egyed József: Jövő hét pénteken kerül be a CNI-s bizottság elé, ott elfogadják és 

szerződés aláírás lesz. 
Jakab Attila: Kérdezem a testületet, hogy ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? 

A Helyi Tanács 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
 

5. Határozattervezet az „Erdészeti kitermelési infrastruktúra modernizálása” 
megnevezésű beruházás finanszírozási értékének jóváhagyására a 
közbeszerzési eljárások elvégzése után 

 
Kovács Ileana-Éva: 8.380.652 lej a beruházás összköltségvetése, a pályázat 

leadásakor 8.311.607 lej volt a beruházás becsült értéke. A közbeszerzéseknél 
valamelyest lementek az ajánlatok a becsült érték alá, viszont tavaly a 15-ös 
Kormányrendelet által, az építkezési anyagárak növekedése miatt ki kellett egészíteni 
a szerződés hátralevő részét, ami hozott egy 81.628 lejes többletet, amivel többe kerül 
az önrész. 

Egyed József: Ez a kötelező emelés. 
Kovács Ileana-Éva: Igen, 270.000 lej volt, amivel a cégnek meg kellett emelnie a 

kivitelezési szerződés értékét. 
Jakab Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
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határozattervezetet. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Jakab Attila: Kérdezem a testületet valakinek észrevétele, javaslata van-e a 

határozattervezettel kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 9 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem. 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Jakab Attila           Kovács Ileana-Éva 

 
  
 


