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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. december 13-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 2022/324-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. Gál Katalin 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Kovács Levente 
10. Nagy Ervin 
11. Sajgó Rita 
12. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányozik Bálint Attila, Marthy Barna és Mihálydeák 

Ervin 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 egy napirendi pontot: 
 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 

módosítására 
 

Kovács Ernő üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek kérdése, 
észrevétele van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs. Szavazásra bocsátja a 
napirendi pontot, 12 igen szavazattal a tanács megszavazza, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pont tárgyalásával. 

  

1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község 2022-es évi Költségvetésének 
módosítására 

 
Kovács Ileana-Éva: A Megyei Pénzügy 26.000 lejjel egészítette ki a 14%-os jövedelmi 
adóból befolyt összeget, 93.000 lejjel több pénz jött be fa eladásból, mint amennyi be 
volt fogva költségvetésbe, ezeket szükséges befogni jövedelmi oldalon. Kiadási 
oldalon a 26.000 lej útjavítási fejezetre, 93.000 lej pedig saját jövedelemből, a Libán-
Szenéte-Heveder csatornarendszer kialakítására, technikai tervre van javasolva. 
Ezen kívül van még egy módosítás, 65.000 lejes plusz volt a beteggondozók 
pénzénél, ezt szintén saját jövedelemre a 20-as fejezetnél a Libán-Szenéte-Heveder 
csatornarendszer építésének az előtanulmányára van javasolva.  
Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, valakinek kérdése a határozattervezettel 
kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, 
hogyan véleményezte a határozattervezetet?  
Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérem, szavazzanak, ki van amellett, hogy a határozattervezetet ebben 
a formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 12 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 


