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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. november 3-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 2022/287-as 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. Mihálydeák Ervin 
11. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Marthy Barna, Kovács Levente, Nagy Ervin 

tanácsos urak és Sajgó Rita tanácsos asszony.  
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, Kovács Attila alpolgármester 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 két napirendi pontot egy 

kiegészítéssel: 
 
1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
2. Határozattervezet a „Kerékpárutak létesítése Gyergyóújfalu községben, 

Hargita megyében” megnevezésű beruházás általános értékbecslése és  
támogatási kérelme letevésének jóváhagyására a Kerékpárutak létesítési 
Program keretén belül támogatás elnyerése érdekében   

 
Kiegészítés: Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi 

Költségvetésének módosítására 
 

 

Kovács Attila üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek kérdése, 
észrevétele van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirendi pontokat, 11 igen szavazattal a tanács megszavazza, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 

  

1. Határozattervezet az üléselnök megválasztására a következő 3 hónapra 
 

Kovács Ileana-Éva: Október hónapban lejárt a Kovács Attila tanácsos úr 
mandátuma, a névsorban a következő tanácsos Kovács Ernő tanácsos úr, ezért ő van 
javasolva november-december-január hónapokra üléselnöknek.  
Kovács Attila: Kérdezem a Munkaügyi szakbizottság véleményezését?  
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság elfogadta a határozattervezetet, hogy 
az elkövetkezendő három hónapban Kovács Ernő tanácsos úr legyen az üléselnök. 
Kovács Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, észrevétele a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
Kovács Ileana-Éva: Megkérem Kovács Ernő tanácsos urat, hogy vegye át az 
üléselnöki tisztséget. 
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Kovács Ernő tanácsos úr átvette az üléselnöki tisztséget, ismertette a napirendi 
pontokat, majd az ülés folytatódott a soron következő napirendi pont tárgyalásával. 
 

2.  Határozattervezet a „Kerékpárutak létesítése Gyergyóújfalu községben, 
Hargita megyében” megnevezésű beruházás általános értékbecslése és  
támogatási kérelme letevésének jóváhagyására a Kerékpárutak létesítési 
Program keretén belül támogatás elnyerése érdekében   

Kovács Attila: A Határozattervezet tartalmaz 10,9 km bicikliút létrehozására 
pályázatot, ami három szakaszból épül fel. Az első szakasz a 12-es nemzeti út és a 
138-as megyei út között van, ami a tekerőpataki kultúrotthontól egészen a falu 
Udvarhely felőli végéig tart. A második szakasz a 126-os és 138-as megyei utak 
kereszteződésétől egészen a csomafalvi adminisztratív határig tart, tehát a hivatal 
előtti útkereszteződéstől egészen Sárospatakig. A harmadik szakasz az Igényeltek 
utca közepén levő utcától egészen a Selymékig vagyis a Kurtaeger híd és a Szenéte 
híd között résznek merőlegesen nekimegy, ami egy kilométer. A leghosszabb a 8,4 
km-es szakaszon, ami a falu teljes hosszán megy, sánc lefödésével lenne létrehozva, 
vagyis esővíz elveztő rendszer létrehozása és fölötte szilárd burkolat, amin 
kialakításra kerül a bicikliút. Ezen kívül a pályázat tartalmaz még azokon a részeken 
utcai világítást, ahol jelenleg még nincs létrehozva, tehát a Selyméki részen, másfél 
kilométeres szakaszon. A beruházás összértéke 7.495.320,00 lej áfástól, 100%-os 
finanszírozással.         
Bálint Ștefan-Tibor: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Mihálydeák Ervin: A Mezőgazdasági Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, észrevétele a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
 

3. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 
módosítására 
 

Kovács Attila: Bevételi oldalról 125.000 lej érkezett áfa visszaosztásból, 122.000 lej a 
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bányától bányászati jogdíjból. Kiadási oldalról úgy néz ki, hogy 163.000 lej megy de 
minimis segélyre az Aquaserv Maros KFT részére, 84.000 lej pedig a beteggondozók 
járadékainak a kifizetésére.   
Bálint Ștefan-Tibor: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, észrevétele a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet a határozattervezettel? A Helyi Tanács 11 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Ülésvezető elnök         Jegyző 
     Kovács Ernő           Kovács Ileana-Éva 
 
  
 


