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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. június 16-án 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 2022/208-as számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Attila 
2. Bálint Ștefan-Tibor 
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. Nagy Ervin 
13. Sajgó Rita 
14. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányozik Marthy Barna tanácsos úr.  
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, Jakab Attila tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 

tanácsülést az 57/2019, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló Sürgősségi 
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Kormányrendelet előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 

 
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontot egy 

kiegészítéssel: 
1. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület 

elfoglalásának jóváhagyására a ’Töltőállomás létesítése elektromos járművek 
részére’ megnevezésű beruházás elvégzésére 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére a ’Fenntartható városi 
mobilitás Hargita megyében Gyergyószentmiklós municipiumban valamint 
Gyergyószárhegy, Gyergyóújfalu, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva 
községekben’ megnevezésű pályázat keretében a Nemzeti Helyreállítási Terv 
10-es komponensének a Helyi alapokból történő finanszírozásával  

 

Jakab Attila üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása 
van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. Nincs. Szavazásra bocsátja a napirendi 
pontokat, 14 igen szavazattal a tanács megszavazza, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.  

1. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület 
elfoglalásának jóváhagyására a ’Töltőállomás létesítése elektromos járművek 
részére’ megnevezésű beruházás elvégzésére  

Egyed József: A területrendezési bizonylat értelmében szükséges a Határozat a 
területet elfoglalására, a töltőállomás létrehozására. A minisztérium is kérte a 
Határozatot a pályázat kiegészítéseként. 

Jakab Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Jakab Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek hozzászólása, kérdése van-e 
a határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 14 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére a ’Fenntartható városi 
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mobilitás Hargita megyében Gyergyószentmiklós municipiumban valamint 
Gyergyószárhegy, Gyergyóújfalu, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva 
községekben’ megnevezésű pályázat keretében a Nemzeti Helyreállítási Terv 
10-es komponensének a Helyi alapokból történő finanszírozásával  

Egyed József: Ez a határozat arról szól, hogy letennénk egy közös pályázatot, 
Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Gyergyószárhegy, Gyergyóalfalu és 
Gyergyószentmiklós nevében elektromos buszokra. A cél, hogy újra élesszük a 
körjáratot a gyergyói medencében. Nekünk ebben jelen pillanatban nincs költségünk, 
viszont van benne egy jóváhagyás, amiben vállaljuk azt, hogy ha lesz nem 
elszámolható költsége, akkor a lakosság arányában vállajuk.  

Jakab Attila: Megkérem a szakbizottságokat, hogy véleményezzék a 
határozattervezetet. 
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Jakab Attila: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, javaslata van-e a 
határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak, ki ért egyet ezzel a határozattervezettel? A Helyi Tanács 14 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.   

 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
Jakab Attila                      Kovács Ileana-Éva 

 
  
 


