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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. május 13-án 17 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 2022/173-es 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. Jakab Attila 
6. Kovács Attila 
7. Kovács Ernő 
8. Kovács Levente 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Bálint Attila, Gál Katalin, Marthy Barna, 

Sajgó Rita, Szabó Ágoston-Attila 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, 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. 
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Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó három napirendi pontot: 
 

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező leltárának 
módosítására 

2. Határozattervezet a Kerékpárút létrehozása Gyergyóújfalu község külterületén 
megnevezésű beruházási projekt jóváhagyására a Nemzeti Helyreállítási 
Program Helyi Alapjának 10-es Tengelyéből való finanszírozásával 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 
módosítására 

 

Jakab Attila üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása 
van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Jakab Attila üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 10 igen 
szavazattal a tanács megszavazza a napirendi pontokat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.  

    

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező leltárának 
módosítására 

Kovács Ileana-Éva: Egy mezei útnak a külön feljegyzéséről van szó a 
közvagyonba, az eredeti közvagyonban úgy szerepelt, hogy összesen x mennyiségű 
mezei út van. Ez most nem felel meg a követelményeknek, ezért mindegyiket külön 
fel kell mérni, a hosszát, a szélességét, a szomszédokat. A régi leltárba 23 ilyen út 
marad még és a jelen határozattal a 244-es pozícióra a 30-as mezei út kerül be. Ehhez 
szükséges a szakbizottságok jóváhagyása.  

Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Jakab Attila: Kérdezem a testületet, hogy valakinek hozzászólása, kérdése van-e a 

határozattervezettel kapcsolatban?  
Mihálydeák Ervin: Az egész utat most fel kell mérni, vagy csak amikor pályázat 

alá kerül valamelyik szakasz?  
Kovács Ileana-Éva: Nagyjából már megvannak, lassan telekkönyveződnek ezek 

az utak. 
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Jakab Attila: Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet ezzel a 
határozattervezettel? A Helyi Tanács 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 

2. Határozattervezet a Kerékpárút létrehozása Gyergyóújfalu község 
külterületén megnevezésű beruházási projekt jóváhagyására a Nemzeti 
Helyreállítási Program Helyi Alapjának 10-es Tengelyéből való 
finanszírozásával 

 
Kovács Ileana-Éva: Kerékpárútra is lehet pályázni ennek a Helyreállítási 

Programnak a keretén belül, minden közigazgatási egységnek ki van osztva egy 
bizonyos összeg, amit le lehet pályázni. Ha nem kerül lepályázásra, más elviheti egy 
második kiírásban. Ennek a projektnek a keretén belül minimum két méter 
széllességű és 3,79 km hosszú kerékpársáv fog létesülni, 29-es és 30-as mezei utakon.  

Jakab Attila: Megkérem a Szakbizottságokat véleményezzék a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 

Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 
határozattervezetet. 

Jakab Attila: Kérdezem a testületet, 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 10 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

 
3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 

módosítására 

 
Kovács Ileana-Éva: Az első negyedévben 42.000 lej bányászati jogdíj  jött be a 

bányától, ennek a befoglalása szükséges a költségvetésbe és a költségvetés kiadási 
oldalán is szükséges néhány fejezetnek a megemelése. A költségvetés jóváhagyása óta 
megemelkedtek az üzemanyag árak, drágább lett a könyvelési, mezőgazdasági és 
szociális programokat szervező cég fele fizetendő összeg, valamint a tv adások fele 
fizetendő összeg, szükséges egy fűnyírógép vásárlása, a Barázda nyomtatása is 
drágább lett.  

Jakab Attila: Megkérem a Gazdasági szakbizottságot véleményezze a 



 4 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság egyöntetűen elfogadta a 

határozattervezetet. 
Jakab Attila: Kérdezem a testületet, 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 10 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 

 
  
 


