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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: 1392/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. március 24-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, 135-
ös, 155-ös és 196-os cikkelyének előírásai szerint, a 2022/47-es 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. Nagy Ervin 
13. Sajgó Rita 
14. Szabó Ágoston Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányzik Marthy Barna tanácsos úr.  
Mihálydeák Ervin tanácsos úr a második napirendi pont tárgyalása előtt 

érkezik. 
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.  
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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 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 

 
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó három napirendi pontot egy 

kiegészítéssel: 
1. Nagy Ervin  AMT-EMSZ póttag hivatali hűségesküjének letétele a  

434/234/2022-es ügycsomóban a gyergyószentmiklósi Bíróság  566/2022-es 
Végzésével érvényesített mandátumához 

2. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező terület 
elfoglalásának jóváhagyására a „Lakóház lebontás és területrendezés” 
megnevezésű beruházás kivitelezése céljából 

3. Határozattervezet a „Lakóház lebontás és területrendezés” megnevezésű 
beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására 

 
Kiegészítés: 

4. Határozattervezet a 2022-es évben Gyergyóújfalu Község köztulajdonát 
képező erdős területekről kitermelendő fa referencia árának jóváhagyására 

 

Gál Katalin üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása 
van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. 

Gál Katalin üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, 12 igen 
szavazattal a tanács megszavazza a napirendi pontokat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.     

 

1. Nagy Ervin  AMT-EMSZ póttag hivatali hűségesküjének letétele a  
434/234/2022-es ügycsomóban a gyergyószentmiklósi Bíróság  566/2022-es 
Végzésével érvényesített mandátumához 

 

Kovács Ileana Éva: A gyergyószentmiklósi Bíróság az 566/2022-es végzésével 
érvényesítette Nagy Ervin AMT-EMSZ póttag mandátumát, ezért az 57/2019-es 
Sürgősségi Kormányrendelet szerint szükséges a hűségeskü letétele. A hűségeskü 
felolvasása a következőképpen történik: kezét a Bibliára téve felolvassa a hűségesküt 
és ezzel szentesíti a mandátumát. Ezután aláírja két példányba az esküt, az egyik 
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példány a sajátja lesz, a másik példány az ülés egyéb dokumentumaival együtt 
irattározódik. 

Nagy Ervin tanácsos úr leteszi az esküt, miután a kezét a Bibliára és Románia 
alkotmányára teszi, felolvassa az eskü szövegét: „Jur să respect Constituţia şi legile 
ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor comunei Suseni. Aşa să îmi ajute Dumnezeu. Esküszöm, hogy 
tiszteletben tartom az Alkotmányba foglaltakat és az ország törvényeit, jóhiszeműen, 
legjobb erőm és hozzáértésem szerint mindent megteszek Gyergyóújfalu község lakói 
javára. Isten engem úgy segítsen.” Majd aláírja az eskü két példányát.  

Kovács Ileana Éva: Gratulálunk az új mandátumhoz és sok sikert kívánunk 
munkájában. 

 

2. Határozattervezet egy, Gyergyóújfalu Község köztulajdonát képező 
terület elfoglalásának jóváhagyására a „Lakóház lebontás és 
területrendezés” megnevezésű beruházás kivitelezése céljából 

 
Egyed József: Az adott területet parkolóval fogjuk elfoglalni, megváltozik a 

rendeltetése. Lebontunk egy lakóházat, a helyére parkolóövezetet hozunk létre és 
mellette egy színt a munkagépeknek.   

Gál Katalin: Kérdezem a Gazdasági Szakbizottságot hogyan véleményezte a 
határozattervezetet? 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek hozzászólása, javaslata a 
határozattervezethez van-e? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a fent bemutatott módon elfogadjuk a határozattervezetet?  A 
testület 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet.  

 
3. Határozattervezet a „Lakóház lebontás és területrendezés” megnevezésű 

beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására 
 
Egyed József: A technikai terveket, a bontást a Piramis Design és a technikai 

tervekhez hozzáadott engedélyeztetési dokumentációkat a Bellucci Project végezte 
közösen, ezek már megvannak, az építkezési engedély is ki van állítva. Az értékeket 
viszont az elfoglalt 1145 négyzetméterre visszaosztva adta, a megbecsült értéke az 
egész beruházásnak 621.909 lej áfástól, az építkezés ebből 416.000 lej és 4 honapra van 
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ütemezve. 
 Gál Katalin: Megkérem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális Szakbizottság is elfogadta a határozattervezetet. 

Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzanak, ki van 
amellett, hogy a fent bemutatott formában elfogadjuk a határozattervezetet?  A Helyi 
Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet.  

 
4. Határozattervezet a 2022-es évben Gyergyóújfalu Község köztulajdonát 

képező erdős területekről kitermelendő fa referencia árának 
jóváhagyására 

Kovács Ileana-Éva: A csíkszeredai erdészet újabb széldöntést közölt, aminek az 
árát meg kellene állapítani, ehhez szükséges az idénre is a referencia árak 
meghatározása, mert ez még nem történt meg. Kértük az erdészettől, hogy közölje le 
az országos erdészet milyen árakat használ a referencia árának, ők pedig leközölték a 
648/2021-es igazgatói döntést, amely szerint az idén is a fa referenciaárak a 2018-ban 
566-os döntéssel megállapított árak maradtak. Mivel tavaly is a tanács az állami 
referenciaárakat használta, erre az évre is ugyanazok az árak vannak javasolva. 

Gál Katalin: Megkérem a Gazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Gál Katalin: Megérem a Mezőgazdasági Szakbizottságot, hogy véleményezze a 
határozattervezetet. 

Kovács Ernő: A Mezőgazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Gál Katalin: Kérdezem a testületet, hogy valakinek kérdése, hozzászólása van-e a 

határozattervezettel kapcsolatban? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy 
szavazzanak, ki van amellett, hogy a fent bemutatott formában elfogadjuk a 
határozattervezetet?  A Helyi Tanács 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadta el a határozattervezetet.  

 
Valakinek kérdése, hozzászólása még van-e? 
 
Egyed József: El fogjuk kezdeni a mezei utak és más utak rehabilitációját, 
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szeretnénk információt gyűjteni arról, hogy melyek a fő prioritások, esetleg van-e 
olyan útszakasz, ahol jó volna kezdeni, ebben kérném a Helyi Tanács segítségét. 

Elindult a közbeszerzés az aszfaltozásra, öt jelentkező cég van, reméljük egy 
hónapon belül lezárul. 

Gál Katalin: Megkerestek a Rövid utcában lakó kilyénfalvi lakosok, hogy az 
utcában gond van a vízelvezetéssel, a lakóházakhoz folyik be a víz. Erre kértem őket, 
hogy tegyenek le egy kérést aláírásokkal, azt iktassák, ez meg is történt, jó volna 
megnézni, hogy mit lehet ott tenni. 

Egyed József: Mindenképpen felújítjuk azt az utcát. 
Gál Katalin: Valakinek még kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, az ülést 

ezennel berekesztem.   
 
 

 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
Gál Katalin                     Kovács Ileana-Éva 

 
  
 


