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Ikt. Szám: ________/2015

JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2015.  január  15.-én  18  órai  kezdettel  tartott,  azonnali
tanácsülés alkalmával került felvételre.

Az  üléselnök  megállapította,  hogy  a  Helyi  Tanács  összehívása  a  helyi
közigazgatásról szóló 2001/215-ös számú újraközölt törvény 39. cikkelyének előírásai
szerint,  a  3/2015-ös  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint Ştefan-Tibor
3. Egyed Márta
4. Elekes József
5. Elekes-Józsa Márton
6. Gál Katalin
7. György Zsolt
8. Horváth Dumitrina
9. Kovács Levente
10. Marthy Barna
11. Mihálydeák Ervin

A  tanács  tagjai  nem  jelentek  meg  teljes  létszámban  a  tanácsülésen.  Távol
maradtak Deák Endre, Elekes-Köllő Márta, Molnár Vincze és Tótpál László és tanácsos
urak. György Zsolt tanácsos úr a határozattervezet megszavazása után érkezik. 

Az ülésen jelen van Egyed József polgármester úr, Kovács Ileana Éva, a község
jegyzője.

Az üléselnök, Horváth Dumitrina tanácsos asszony, miután megállapította, hogy
a tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának azonnali ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontot:

1. Határozattervezet  a  49/2014-es,  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása
Gyergyóújfaluban” megnevezésű pályázat végrehajtásáról szóló Határozat
kiegészítésére és módosítására

Az  ülésvezető  szavazásra  bocsátja  a  napirendi  pontot  és  kéri,  aki  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. 

A  napirendi  pontot  a  Képviselő  Testület  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül fogadta el. 

1



1. Határozattervezet  a  49/2014-es,  „Szabadidős  infrastruktúra  létrehozása
Gyergyóújfaluban”  megnevezésű  pályázat  végrehajtásáról  szóló  Határozat
kiegészítésére és módosítására

Egyed József: megköszönöm mindenkinek, hogy eljött, de most tényleg sürgősség volt.
Mint a múlt tanácsülésen is említettem, hétfőn az AFIR terepen ellenőrizte a parkos
pályázatot és pár kiegészítést kért. Ezek közül az egyik az Önkormányzat által az önrész
biztosítására  vonatkozik,  habár  ez  már  el  volt  fogadva  nincs  benne  a  határozatban
amellyel  a pályázatot  letettük.  A hétfői  megbeszélésen csak nyilatkozatról  beszéltek,
amelyet  elég  ha  a  polgármester  ad,  ehhez  képest  amikor  megérkezett  írásban  a
pótláskérés,  tanácshatározatot kérnek. Körülbelül 188.000 lej az önrész a 331.000 lej
vissza nem térítendő támogatás mellé, ebből úgy 150.000 lej a kifizetnivaló összeg, a
többi már ki van fizetve. A tavaly 177.000 lejt spóroltunk a költségvetésben, ami átjön
az idénre,  akár az is  fedezhetné ezt  az önrészt.  Mivel eléggé megharcoltunk ezért  a
pályázatért, arra kérem a testületet támogassa a határozattervezetet.
Gazdasági szakbizottság: Gál Katalin: a Szakbizottság elfogadta a határozattervezetet.
Horváth  Dumitrina  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  10  igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.
Egyed József:  ezen kívül még pár apró kiigazítást kérnek a pályázathoz, remélhetőleg
minél előbb sor kerül a szerződéskötésre.
Horváth Dumitrina: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e? Nincs.  Akkor az
ülést ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
Horváth Dumitrina       Kovács Ileana Éva
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