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JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  október  1.-én  18  órai  kezdettel  tartott,  azonnali 
tanácsülés alkalmával került felvételre.

Az üléselnök hiányában, a polgármester úr megállapította, hogy a Helyi Tanács 
összehívása  a helyi  közigazgatásról  szóló 2001/215-ös  számú újraközölt  törvény 39. 
cikkelyének  előírásai  szerint,  a  2015/671-es  számú  Polgármesteri  rendelkezés 
értelmében került összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István
3. Egyed Márta
4. Elekes József
5. Horváth Dumitrina
6. Kovács Levente
7. Marthy Barna
8. Mihálydeák Ervin
9. Tótpál László

A tanács  tagjai  nem jelentek  meg teljes  létszámban a  tanácsülésen.  Igazoltan 
távol  maradtak  Elekes-Józsa  Márton,  Deák  Endre,  György  Zsolt  és  Molnár  Vince 
tanácsos urak, valamint Gál Katalin és Elekes-Köllő Márta tanácsos asszonyok. Elekes 
József tanácsos úr a második napirendi pont tárgyalása közben érkezett.

Az  ülésen  jelen  vannak Egyed József  polgármester  úr,  Kovács  Ileana  Éva,  a 
község jegyzője,  valamint  Elekes-Köllő Angéla,  jegyzőkönyvvezető,  a  Polgármesteri 
Hivatal részéről.

Az üléselnök, Molnár Vince tanácsos úr hiányában a polgármester úr megnyitja 
Gyergyóújfalu  Község  Tanácsának  azonnali  ülését  és  megkéri  a  testületet,  hogy 
válasszanak üléselnököt az ülésre.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
Egyed József: Javaslom Bálint István tanácsos urat. Valakinek kérdése, hozzászólása 
van-e?  Nincs.  Megkérem a  Helyi  Tanácsot,  hogy szavazzon.  Ki  van amellett,  hogy 
Bálint István tanácsos úr legyen a jelen ülés elnöke? A Helyi Tanács 8 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

Az  újonnan  megválasztott  üléselnök,  Bálint  István  tanácsos  úr,  miután 
megállapította,  hogy a tanácsülést  a  törvényi  előírásoknak megfelelően hívták össze, 
üdvözli a jelenlévőket.
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Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1. Határozattervezet  a  “Mezőgazdasági  utak  felújítása  Gyergyóújfalu  községben 

megnevezésű beruházás gazdasági-tehnikai mutatóinak jóváhagyására 
2. Határozattervezet  a  “Mezőgazdasági  utak  felújítása  Gyergyóújfalu  községben 

megnevezésű  beruházás  gazdasági-tehnikai  mutatóinak  jóváhagyására 
megnevezésű pályázat végrehajtására

3.  Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi pontokat és kéri, aki elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 
A napirendi pontokat a Képviselő Testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül fogadta el. 
Napirendi pontok tárgyalása
4. Határozattervezet  a  “Mezőgazdasági  utak  felújítása  Gyergyóújfalu  községben 

megnevezésű beruházás gazdasági-tehnikai mutatóinak jóváhagyására 
Egyed József polgármester bemutatta a testületnek a beruházás költségvetés tervezetét. 
Horváth Dumitrina: Minden költséget 100 %-ban elszámolnak?
Egyed József: Igen.
Tótpál László: Az útvonallal kapcsolatosan érdeklődnék.
Egyed  József:  Dorma,  a  Fenyés  utca  vége,  a  Folyam  a  kilyénfalvi  raktár  felé, 
Tekerőpatakon az Aranyosparlag.
Marthy Barna: Ezt miből finanszírozzuk?
Egyed József: 50%-os előleget kapunk és abból csináljuk végig. Lesz egy 20.000 lejes 
költség, amit most kell kiadjunk.
Bálint István ülésvezető: Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Nincs. Megkérem a 
Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a  határozattervezetet  az 
előterjesztett formában elfogadjuk? A Helyi Tanács 9 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

5. Határozattervezet  a  “Mezőgazdasági  utak  felújítása  Gyergyóújfalu  községben 
megnevezésű  beruházás  gazdasági-tehnikai  mutatóinak  jóváhagyására 
megnevezésű pályázat végrehajtására

Egyed  József:  Öt  évig  kötelezően  fenn  kell  tartani  az  utat  és  közhaszonra  kell 
bocsájtani. Mi hat évet írtunk be.

Bálint  István ülésvezető:  Valakinek  kérdése,  hozzászólása  van-e?  Nincs. 
Megkérem  a  Helyi  Tanácsot,  hogy  szavazzon.  Ki  van  amellett,  hogy  a 
határozattervezetet  az  előterjesztett  formában  elfogadjuk?  A  Helyi  Tanács  9  igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Bálint István: Mivel a napirendi pontokat megtárgyaltuk, az ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Bálint István       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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