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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. december 6-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 2022/319-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. Nagy Ervin 
12. Sajgó Rita 
13. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányozik Marthy Barna, Kovács Levente 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, Kovács Ernő tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 

tanácsülést az 57/2019, a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló Sürgősségi 
Kormányrendelet előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 
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megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 
 
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó két napirendi pontot: 
 
1. Határozattervezet az AQUASERV MAROS-MURES Fejlesztési Társulás és 

az AQUASERV MAROS KFT közötti, az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatás 
delegálási szerződésének módosítására és kiegészítésére  

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 
módosítására 

 

Kovács Ernő üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek kérdése, 
észrevétele 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 az AQUASERV MAROS-MURES Fejlesztési Társulás és 
az AQUASERV MAROS KFT közötti, az ivóvíz és szennyvíz közszolgáltatás 
delegálási szerződésének módosítására és kiegészítésére  

 
Kovács Ileana-Éva: ANRSC ellenőrzés volt az Aquaserv Maros cégnél és a 
Fejlesztési Társulásnál is, néhány hiányosságot találtak a delegálási szerződésben, 
ezt kérik kiegészíteni egy kiegészítő aktával. A kiegészítő okirat tartalmaz egy leírást 
arra az esetre, ha valamelyik közigazgatási egység kilépik a Fejlesztési Egyesületből, 
akkor mi történik a beruházott javakkal, valójában mindenki a saját részét fogja 
megkapni. A következő módosítás pedig, hogy mikor módosul, itt mi úgy 
javasoltuk, hogy ha új beruházást adnak át a közigazgatási egységek, vagy ha 
kiterjed a szolgáltatás köre. Itt hiányolták azt is, hogy bármilyen törvénymódosítás 
jogszerűen módosítja a delegálási szerződést. Nem volt átadva az utolsó előtti 
vízhálózat bővítés a közvagyonból a cégnek, ez van még belefoglalva.     
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Mihálydeák Ervin: A Mezőgazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése, hozzászólása a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi 
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Tanács 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 
 

2. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 
módosítására 

 
Egyed József: Három bevételi tételünk van és egy fejezetek közötti mozgás. Az első 
bevételi forrás áfa leosztásból van, 227.000 lej, amit az ANAF osztott le. A harmadik 
600.000 lejt Hargita Megye Tanácsa a 6%-os osztalékból osztott vissza és van 30.000 
lej, amit célzottan a fűtéspótlékra adtak. Van egy tételi mozgás, 53.000 lejt veszünk el 
a közvilágításból, 50.000 lej áttevődik a gázhálózat bővítés projekthez, konzultáns 
cégnek a kifizetésére, 3.000 lej pedig ingázási pénznek lesz átrakva. A bevételi tételek 
leosztását a következőképpen javasoljuk: 29.100 lejt javaslunk ösztöndíjra, 
ugyancsak ösztöndíjra 36.900 lejt, 161.000 lejt a beteggondozók juttatására kell 
elkülöníteni, 30.000 lejt pedig célzottan kaptunk a fűtéspótlékra. Amit a Megyei 
Tanácstól kaptunk, a 600.000 lejt a víztartály kicserélésére javasoljuk. 53.000 lejt 
pedig az iskola is kért módosítást, a 20-as fejezeten belül több helyre is tevődnek 
kisebb tételek, összesen 15.500 lej, 14.000 lej megy a 20.13-as fejezetre, ez a 
továbbképzés része.     
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, hogy valakinek kérdése, észrevétele a 
határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? 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 Ernő           Kovács Ileana-Éva 
 
  
 


