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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. december 16-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 2022/328-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. Gál Katalin 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 
11. Szabó Ágoston-Attila 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Elekes Szabolcs, Kovács Levente, Marthy Barna 

tanácsos urak és Sajgó Rita tanácsos asszony.  
A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana-Éva, a község 

jegyzője és Ferencz Lehel mérnök úr.  
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 megnyitja 
Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését. 
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Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó három napirendi pontot: 
 
1. Határozattervezet helyi szintű helyzetelemzés jóváhagyására a 

szennyvízcsatorna szolgáltatás jelenlegi helyzetéről, valamint az intelligens 
közszolgáltatási, illetve a megfelelő egyéni rendszerek engedélyezési 
területeinek jóváhagyására vonatkozóan 

2. Határozattervezet a „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív 
Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Liban, Szenéte településeken és 
Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” 
megnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-
gazdasági mutatóinak jóváhagyására    

3. Határozattervezet a „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív 
Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Liban, Szenéte településeken és 
Heveder negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” pályázat 
megvalósításának jóváhagyásáról 

 

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

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával. 

1. Határozattervezet helyi szintű helyzetelemzés jóváhagyására a 
szennyvízcsatorna szolgáltatás jelenlegi helyzetéről, valamint az intelligens 
közszolgáltatási, illetve a megfelelő egyéni rendszerek engedélyezési 
területeinek jóváhagyására vonatkozóan 

 

Egyed József: Ferencz Lehel mérnök úr felvázolta hogyan néz ki a jelenlegi helyzet 
Hevederben, Libánban és Szenétén, meg kell oldani valamilyen módon a szennyvíz 
kezelését. Erre nyújt egy féle megoldást a felvázolt projekt.    

Kovács Attila: A Gazdasági Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Gál Katalin: A Szocio-kulturális szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Nagy Ervin: A Munkaügyi Szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Kovács Ernő: Kérdezem a Testületet, hogy valakinek kérdése, észrevétele a 
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határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzanak, ki 
van amellett, hogy a határozattervezetet ebben a formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 
10 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Attila alpolgármester úr részéről), 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 
 

2. Határozattervezet a „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív Intelligens 
Nyilvános Rendszereken (SPIA) Liban, Szenéte településeken és Heveder 
negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” megnevezésű beruházás 
műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak 
jóváhagyására    

Egyed József: A projekt teljes értéke 6.058.858,60 lej, amiből elszámolható költség 
2.327.120,28 lej, nem elszámolható pedig 3.431.738,32 lej.  

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 
10 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Attila alpolgármester úr részéről), 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 

 

3.Határozattervezet a „Szennyvízelvezető rendszer létesítése Alternatív 
Intelligens Nyilvános Rendszereken (SPIA) Liban, Szenéte településeken és Heveder 
negyedben, Gyergyóújfalu községben, Hargita megyében” pályázat 
megvalósításának jóváhagyásáról 

Egyed József: Ez a határozattervezet arról szól, hogy a pályázatot letehetjük ebben a 
formátumban.  

Kovács Ernő: Kérdezem a Gazdasági szakbizottságot, hogyan 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 
10 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Kovács Attila alpolgármester úr részéről), 
ellenszavazat nélkül fogadta el a határozattervezetet. 
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.  

 
Ülésvezető elnök         Jegyző 
     Kovács Ernő           Kovács Ileana-Éva 
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