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JEGYZŐKÖNYV 
 
Jelen jegyzőkönyv a 2022. december 30-án, 14:00 órai kezdettel tartott, rendes 

tanácsülés alkalmával került felvételre.  
Az üléselnök, Kovács Ernő tanácsos úr megállapította, hogy a Helyi Tanács 

összehívása a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló, 2019/57-es Sürgősségi 
Kormányrendelet 133-as, 134-es, 135-ös és 196-os cikkelyének előírásai szerint, a 
2022/332-es számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került összehívásra, 
határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Stefan-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. Nagy Ervin 
14. Sajgó Rita 
15. Szabó Ágoston Attila 
 

A gyűlésen jelen van Egyed József polgármester és Kovács Ileana-Éva, a 
község jegyzője.  



A tanácsülés teljes egészében videófelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven 
zajlik.  

Az üléselnök Kovács Ernő tanácsos úr, miután megállapította, hogy a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a 
jelenlévőket és megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendes ülését. 

 
Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó két napirendi pontot:  
 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa 

személyzete fizetésének megállapítása 2022 december hónapjától 
kezdődően 

2. Díszoklevél átadása azon községi lakosoknak akik tevékenységük 
révén hozzájárultak Gyergyóújfalu község fejlődéséhez 

 
 

Az ülésvezető felkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek észrevétele, kérdése 
van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan? 

Az üléselnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A napirendi pontokat 
a Képviselő Testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
fogadta el.  

Az ülés folytatódik a napirendi pontok tárgyalásával.     
 
1. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község polgármestere szakapparátusa 

személyzete fizetésének megállapítása 2022 december hónapjától 
kezdődően 

 
Egyed József: Tisztelettel köszöntök mindenkit az év utolsó tanácsülésén. 
Örvendek, hogy együtt, jó hangulatban hoztuk az évet a közösség javára, hiszen 
nagyon fontos volt, hogy azt a sok pályázatot le tudjuk tenni. Nagyon fontos volt, 
hogy a Testület támogasson, együtt gondolkodjon velünk, segítsen, sőt a külső 
bajok forrását megkeresik, jelezze nekünk, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk 
oldani, ezáltal is tudjunk segíteni a lakókon. Meg szeretném köszönni a 
munkaközösség jó hangulatát és az egész éves munkájukat, hiszen azt a rengeteg 
határozatot nem kellett volna meghozzuk, ha ők nem dolgoznak és nem teszik le 
az előkészített pályázatokat. Az elmúlt években nem adtunk nagy emelést a 
szakapparátusnak, mindig próbáltunk tartani egy alap szintet, igyekeztünk 



viszont úgy alakítani a dolgokat, hogy pénzügyileg tudjanak ebből megélni. 
Javaslunk most egy 5%-os fizetésemelést. Nem egy nagy emelés, viszont jelzés 
értékű, hogy becsüljük a munkájukat. Azt kérem a testülettől, hogy fogadják el 
ezt az emelést, ezt költségvetésből ki tudjuk fizetni. A vezetőség nem részesedik 
ebben az emelkedésben, a polgármester, alpolgármester és a jegyző fizetése nem 
emelkedik, nekünk nem javasoltunk emelést, a törvény nem is engedi. 
Kovács Attila: A Gazdasági 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 Tanács 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadta el a határozattervezetet. 
  
 

2. Díszoklevél átadása azon községi lakosoknak akik tevékenységük 
révén hozzájárultak Gyergyóújfalu község fejlődéséhez 

 
 
Egyed József: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a meghívottakat. A 
díszoklevél átadás mindig egy érdekes pillanata a munkánknak, hiszen ez egy 
röpke kis elismerés részünkről azoknak, akik nagy dolgokat tettek. Ezek a nagy 
dolgok, hogy hogyan csapódnak le egy közösség életében, sokszor évek vagy 
évtizedek kellenek ahhoz, hogy ezt a közösség észrevegye és egyszer legalább 
egy jó szóval megköszönje ezt az alázatos, de nehéz munkát. Úgy gondolom ez 
elvi kötelessége a közösségnek.  
 
Egyed József polgármester úr a következő személyeket részesítette 
díszoklevélben:  
Kolumbán Csaba nyugalmazott pedagógus – a köznevelés terén végzett alázatos 
munkájáért 
Kedves Botond testnevelő tanár – a közösség gyerekeinek egészséges életmódra 
való neveléséért  
Hunyai László – Post Mortem – a kultúráért és a közösségért végzett 
tevékenységéért, kitartásáért és önzetlen munkájáért 
 



A meghívottak valamint hozzátartozók átvették és megköszönték a 
díszokleveleket.  
 
Kovács Ernő: Más napirendi pont nem lévén az ülést ezennel bezárom. Boldog 
új évet kívánok mindenkinek, egészségben, boldogságban! 
 
 
       

 
 
Ülésvezető elnök      Jegyző 
  Kovács Ernő                    Kovács Ileana Éva 


