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ROMÁNIA 

HARGITA MEGYE 
GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
Ikt. Szám: _____/2022 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 Jelen jegyzőkönyv a 2022. október 7-én 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 2022/279-as számú Polgármesteri 
rendelkezés értelmében került összehívásra, határozatképes. 

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt: 
1. Bálint Attila 
2. Bartalis Csaba  
3. Elekes József 
4. Elekes Szabolcs 
5. Gál Katalin 
6. Jakab Attila 
7. Kovács Attila 
8. Kovács Levente 
9. Mihálydeák Ervin 
10. Nagy Ervin 

 
A gyűlésről igazoltan hiányoznak Bálint Ștefan-Tibor, Kovács Ernő, Marthy 

Barna, Szabó Ágoston-Attila tanácsos urak és Sajgó Rita tanácsos asszony.  
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 Attila alpolgármester 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 egy napirendi pontot: 
 

1. Határozattervezet a „Gyergyóújfalu községben található tömbház felújítása 
és modernizálása az energiahatékonyság növelése érdekében” 
megnevezésű beruházás letevésének jóváhagyására a 
PNRR/2022/C5/A.3.1/1 – es kiírása C5-ös – Felújítási hullám – 
komponensének 1-es Tengelye keretében: – Támogatási rendszer a 
többlakásos lakóépületek energiahatékonyságának és rugalmasságának 
növelésére A.3 művelet: Többlakásos lakóépületek mérsékelt vagy 
mélyreható energetikai felújítása, második kör 

 
 

Kovács Attila üléselnök megkérdezi a jelenlevőket, hogy valakinek hozzászólása 
van-e a napirendi ponttal kapcsolatban. Nincs. Szavazásra bocsátja a napirendi 
pontot, 10 igen szavazattal a tanács megszavazza, tartózkodás és ellenszavazat nélkül. 

Az ülés folytatódik a napirendi pont tárgyalásával.  

 

1. Határozattervezet a „Gyergyóújfalu községben található tömbház felújítása és 
modernizálása az energiahatékonyság növelése érdekében” megnevezésű 
beruházás letevésének jóváhagyására a PNRR/2022/C5/A.3.1/1 – es kiírása C5-
ös – Felújítási hullám – komponensének 1-es Tengelye keretében: – Támogatási 
rendszer a többlakásos lakóépületek energiahatékonyságának és 
rugalmasságának növelésére A.3 művelet: Többlakásos lakóépületek mérsékelt 
vagy mélyreható energetikai felújítása, második kör 

 
 
Egyed József: A tömbház lakóit arra ösztönöztük, hogy hozzanak létre egy 

lakószövetséget, összefogtak és létrejött a lakószövetség. Már egyszer neki fogtunk 
ennek a pályázatnak, akkor nem sikerült, akkor készíttettünk egy felmérést, abban le 
van írva, hogy esztétikai és hőszigetelési szempontból is miképpen kellene felújítani, 
hogy megfeleljen a modern követelményeknek. A héten jött az értesítés, hogy kiírás 
kezdődik, hétfőn 10 órától lehet leadni a pályázatokat. Arra szeretnénk felkészülni, 
hogy hétfőn az első órákban tudjuk feltölteni. Kész a felmérés, szükség van egy 
energetikai tanulmányra, tanácshatározatra és bizonyos értékekre, amiket fel kell 
tölteni. Ez a pályázat 100%-os finanszírozású.    

Kovács Attila: Kérdezem a Gazdasági szakbizottság véleményezését?  
Gál Katalin: A Gazdasági szakbizottság elfogadta és pozitívan véleményezte a 



 3 

határozattervezetet. 
Kovács Attila: Kérdezem a Tanács tagjait, hogy valakinek kérdése, észrevétele a 

határozattervezettel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, megkérem a Helyi 
Tanácsot, hogy szavazzanak, ki ért egyet a határozattervezettel? A Helyi Tanács 10 
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el a 
határozattervezetet. 

 
Amennyiben nincs több napirendi pont, az ülést ezennel berekesztem.   

 
 
 

Ülésvezető elnök         Jegyző 
Kovács Attila           Kovács Ileana-Éva 

 
  


