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ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 

GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 
 

Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. szeptember 26-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 2022/263-
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. Kovács Levente 
11. Marthy Barna 
12. Mihálydeák Ervin 
13. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányzik Nagy Ervin tanácsos úr 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. 



 2 

 
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó öt napirendi pontot egy 

kiegészítéssel: 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 

módosítására 
2. Határozattervezet az „Utcák modernizálása Gyergyóújfalu községben, 

Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági – tehnikai 
mutatóinak módisítására 

3. Határozattervezet a 6/2022-es Határozat módosítására és kiegészítésére 
4. Határozattervezet az 50056-os gyergyóújfalvi telekkönyvben 

nyilvántartott WC működésből való kivonásának, leírásának és 
értékesítésének jóváhagyására 

5. Határozattervezet az 1698/2012-es, Gyergyóújfalu Község és Kolumbán 
Zoltán I.I közötti bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyására   

 
Kiegészítés:  
 
Határozattervezet a 67/2022-es Határozat kiegészítésére és módosítására 
 
Kovács Attila üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek 

hozzászólása van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban. Nincs. Szavazásra 
bocsátja a napirendi pontokat, 13 igen szavazattal a tanács megszavazza, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 
  

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 
módosítására 

 
Egyed József: Két bevételi forrásunk van, ami bejön a költségvetésbe. Egyik 

118.000 lej, amit az áfából osztottak vissza az iskolának, van egy plusz 44.000 lej, 
amit ugyancsak az áfából osztottak vissza a népszámlálás fedezésének 
költségeire. Ennek a fejezetnek a felhasználása a következőképpen van 
javasolva: a 44.000 lej kifizetésre fog kerülni azoknak a személyeknek, akik 
dolgoztak a népszámláláson és még nem lettek kifizetve. Az iskolának a 
költségvetése a következő: 83.000 lejt akarnak tenni az 59-es fejezetre, az 
ösztöndíjakat szeretnék ebből kifizetni, 1.000 lejt a működési költségekre, elvesz 
3.000 lejt a különleges oktatásban részesülő gyerekekre szánt pénzből, és még 
37.000 lejt tesz szintén ösztöndíjra, az 59-es fejezetre. Ezen felül van az 
Önkormányzat költségvetésben is mozgás, 140.000 lejt vennénk el az 54-es 
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fejezetből, 25.000 lejt vennénk el a 70-es fejezetből, a világításból, 150.000 lejt 
vennénk el az utaktól. A következőképpen szeretnénk felhasználni: 50.000 lejt 
tennénk a 20-as fejezetre, tűzifa vásárlás érdekében, 15.000 lejt a 68-as fejezetre, a 
Caritas beteggondozás költségeit fedeznénk az elkövetkezendő három 
hónapban. Mezei utakra és különböző utak javítására 100.000 lejt javasolnánk. A 
vízhálózat bővítésének projektje mellé 150.000 lejt tennénk.     

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  

Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

 
2. Határozattervezet az „Utcák modernizálása Gyergyóújfalu községben, 

Hargita megyében” megnevezésű beruházás gazdasági – tehnikai mutatóinak 
módisítására 

 
Egyed József: A költségvetési tételben a paramétereket kellene növelni, 

kétféleképpen tevődik össze, van egy 128.000 lejes lemondás, az aszfaltból mond 
le a cég, annyi aszfalt nem kell, mint amennyit a tervező berakott. Van egy 
többletköltsége, körülbelül 363.000 lejjel kell több ahhoz, hogy ezt a projektet be 
tudjuk fejezni, plusz átereszek kellettek, az útnak a hosszát is meg kellett 
növelni, ehhez az értékhez még hozzájön 98 darab áteresznek a kiépítése.     

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

 
3. Határozattervezet a 6/2022-es Határozat módosítására és kiegészítésére 

 
Kovács Ileana-Éva: Ezzel a határozattal volt jóváhagyva a Tekerőpataki 

kultúrotthon átadása a CNI-nek, a modernizálási munkálatok elvégzésére. A 
CNI részéről kikötés volt a WC lebontása az átadás előtt, mivel ezt a munkálatot 
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a terv nem tartalmazza. A Határozat kiegészítése szükséges azzal a mondattal, 
hogy a Tanács utólag jóvá fogja hagyni a lebontásnak a módozatát.  

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

  
4. Határozattervezet az 50056-os gyergyóújfalvi telekkönyvben 

nyilvántartott WC működésből való kivonásának, leírásának és 
értékesítésének jóváhagyására 

 
Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
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 13 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

  
5. Határozattervezet az 1698/2012-es, Gyergyóújfalu Község és Kolumbán 

Zoltán I.I közötti bérleti szerződés meghosszabbításának jóváhagyására   
 
Kovács Ileana-Éva: Öt évre kéri a bérleti szerződés meghosszabbítását a 

bérlő, erre úgy a törvény, mint a szerződés lehetőséget ad, 180 m2 az épület, ami 
bérbe van adva.   

Kovács Attila: Kérdezem a szakbizottságok véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság is pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Kovács Ernő: A Mezőgazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Munkaügyi, szociális szakbizottság 

véleményezését? 
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Elekes Szabolcs: A Munkaügyi szakbizottság is pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 

Kovács Attila: Kérdezem a Testületet, 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 

 
6. Határozattervezet a 67/2022-es Határozat kiegészítésére és módosítására 

 
Kovács Ileana-Éva: Az újfalvi Egyház részére odaígért támogatásról van 

szó, a határozat kiegészítése szükséges azzal, hogy mire van a támogatás, 
éspedig a libani kápolnánál való karbantartási munkálatokra. 

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Bálint Stefan-Tibor: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Testületet, 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 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 

Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.   
 
 
 
  Ülésvezető elnök     Jegyző 
     Kovács Attila           Kovács Ileana-Éva 


