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Ikt. Szám: _______/2021 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2021. szeptember 16-án, 19:00 órai kezdettel tartott, 
rendkívüli tanácsülés alkalmával került felvételre.  
 Tekintettel a tényre, hogy a megválasztott üléselnök, Elekes József tanácsos 
úr igazoltan maradt távol, üléselnök megválasztása szükséges a jelen ülésre. 
A Tanács Működési Szabályzata értelmében Elekes Szabolcs tanácsos úr van 
üléselnöknek javasolva. A Helyi Tanács 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet. 

Az üléselnök, Elekes Szabolcs tanácsosúr 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 2021/196-os számú Polgármesteri rendelkezés értelmében került 
összehívásra, határozatképes, üdvözli a jelenlevőket. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálin Stefan-Tibor 
2. Bartalis Csaba 
3. Elekes Szabolcs 
4. Gál Katalin 
5. Gergely Róbert 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Ernő 
9. Marthy Barna 
10. Mihálydeák Ervin 
11. Sajgó Rita 
12. Szabó Ágoston Attila 



 
Igazoltan hiányzik Kovács Levente, Bálint Attila és Elekes József tanácsos urak. 
A gyűlésen jelen van Kovács Ileana Éva, a község jegyzője. 
A tanácsülés teljes egészében hangfelvételre kerül. A gyűlés magyar nyelven 
zajlik.  

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó az öt napirendi pontot, 
egy kiegészítéssel:  

1. Határozattervezet a 55/2021-es, az amortizált kisértékű leltári tárgyak és 
alapeszközök értékesítéséréről és leírásáról szóló határozat 
visszavonásáról 

2. Határozattervezet a 65/2021-es,  a „Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyásáról 
szóló határozat visszavonásáról 

3. Határozattervezet a 66/2021-es Gyergyóújfalu Község részvételéről az 
Iskola rendeltetésű középületek energiahatékonyságának és intelligens 
energiagazdálkodásának növelésére kiírt Programban a „Gyergyóújfalvi 
Tornaterem felújítása” megnevezésű beruházásról szóló határozat 
visszavonásáról 

4. Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére az Iskola 
rendeltetésű középületek energiahatékonyságának és intelligens 
energiagazdálkodásának növelésére kiírt Programban a „Gyergyóújfalvi 
Tornaterem felújítása” megnevezésű beruházással 

6. Folyó ügyek 
 

 
1. Határozattervezet a 55/2021-es, az amortizált kisértékű leltári tárgyak és 

alapeszközök értékesítéséréről és leírásáról szóló határozat visszavonásáról 
 
Elekes Szabolcs üléselnök megkéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse az első 
napirendi pontot. 
Kovács Ileana-Éva:  Hargita Megyei Prefektusi Intézménye átiratban jelezte, hogy 
az 55-ös számú Határozatnak nincs törvényes alapja, mivel a kisértékű 
leltártárgyak leírása a fő hitelutalványozó hatáskörébe tartozik, aki jelen esetben a 
polgármester. Ezért kéri a Határozat visszavonását.  



Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a napirendi 
pontot.  
Elekes Szabolcs: Kérdezem a tanácsot valakinek van-e hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki 
van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 
12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet. 
 
 

2. Határozattervezet a 65/2021-es,  a „Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyásáról 
szóló határozat visszavonásáról 

 
Kovács Ileana-Éva: Szeptember 10-én megjelent a miniszteri Rendelet, amely 
véglegesítette a program kiírását, és teljesen megváltoztatta a tavaly november 
jóváhagyott pályázati útmutatót. Azért, hogy ne legyen gond, hogy meghoztuk a 
határozatot a Rendelet megjelenése előtt, ezért visszavonásra van javasolva a 65-
ös Határozat és az újonnan megjelent 1548-as számú Rendelet alapján újra 
jóváhagyásra lett javasolva egy későbbi Határozattervezetben a gazdasági, 
technikai mutatók a tornaterem felújítására.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte. 
 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Tanácsot valakinek van-e hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki 
van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 
12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet. 
 
 

3. Határozattervezet a 66/2021-es Gyergyóújfalu Község részvételéről az 
Iskola rendeltetésű középületek energiahatékonyságának és intelligens 
energiagazdálkodásának növelésére kiírt Programban a „Gyergyóújfalvi 
Tornaterem felújítása” megnevezésű beruházásról szóló határozat 
visszavonásáról 
 



Kovács Ileana-Éva: Kapcsolódik ez a határozattervezet az előzőhöz. Egy 
augusztus 26-án jóváhagyott Határozattal nem lehet pályázni olyan kiírásra, 
amelynek a végleges jóváhagyása szeptember 10-én jelent meg.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Tanácsot valakinek van-e hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki 
van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 
12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet. 
 

4. Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Tornaterem felújítása” 
megnevezésű beruházás gazdasági-technikai mutatóinak jóváhagyására 
 

Kovács Ileana-Éva: Az új kiírásnak megfelelően változott egy keveset a beruházás 
összértéke, 1.768.456 lejről 1.818.000 lejre. Az építkezésre szánt összeg 1.110.000 
lejről 1.336.000 lejre.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 
Elekes Szabolcs: Kérdezem a Tanácsot valakinek van-e hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki 
van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 
12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet. 
 

5. Határozattervezet Gyergyóújfalu Község részvételére az Iskola 
rendeltetésű középületek energiahatékonyságának és intelligens 
energiagazdálkodásának növelésére kiírt Programban a „Gyergyóújfalvi 
Tornaterem felújítása” megnevezésű beruházással 
 

Kovács Ileana-Éva: Ez a Tervezet is az újonnan megjelent Rendelet alapján készült 
el. Itt vannak lényegesebb változások. Ami a 10%-os önrészt jelenti 174.000 lejről 
lejött 111.000 lejre. A nem elszámolható költség pedig lejött 894.000 lejről 704.000 
lejre.  
Kovács Attila: A Gazdasági szakbizottság pozitívan véleményezte a 
határozattervezetet. 



Elekes Szabolcs: Kérdezem a tanácsot valakinek van-e hozzászólása a napirendi 
ponttal kapcsolatosan? Nincs. Megkérem a Helyi Tanácsot, hogy szavazzon. Ki 
van amellett, hogy az előterjesztett határozattervezetet elfogadjuk? A Helyi Tanács 
12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 
határozattervezetet. 
 
 
Elekes Szabolcs üléselnök: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést ezennel 
berekesztem. 
 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
    Elekes Szabolcs            Kovács Ileana Éva 


