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JEGYZŐKÖNYV

Jelen  jegyzőkönyv  a  2016.  január  18.-án  19  órai  kezdettel  tartott,  rendkívüli 
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  2016/6-os  számú  Polgármesteri  rendelkezés  értelmében  került 
összehívásra, határozatképes.

Az ülésen a következő tanácsosok vesznek részt:
1. Bálint Attila
2. Bálint István
3. Deák Endre
4. Egyed Márta
5. Elekes-Józsa Márton
6. Elekes József
7. Gál Katalin
8. Kovács Levente 
9. Marthy Barna
10. Mihálydeák Ervin
11. Molnár Vince
12. Tótpál László

A tanácsülésről igazoltan hiányoznak Horváth Dumitrina és Elekes-Köllő Márta 
tanácsos asszonyok, valamint György Zsolt tanácsos úr.

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,  Tótpál  László  tanácsos  úr,  miután  megállapította,  hogy  a 
tanácsülést a törvényi előírásoknak megfelelően hívták össze, üdvözli a jelenlévőket és 
megnyitja Gyergyóújfalu Község Tanácsának rendkívüli ülését.

Az írásos meghívó alapján ismerteti a tárgyalandó napirendi pontokat:
1) Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tartozó 

Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beruházás gaz-
dasági és technikai mutatóinak módosítására

2) Határozattervezet az 51/2015-ös számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általá-
nos Iskolához tartozó Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megne-
vezésű beruházás az Országos Helyi Fejlesztési Alap által nem támogatható költ-
ségeinek a helyi költségvetésből való biztosítására Határozat módosítására
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Az ülésvezető szavazásra bocsátja a napirendi és pontokat és kéri, aki elfogadja, kéz-
felemeléssel jelezze. A napirendi pontokat a Képviselő Testület 12 igen szavazattal, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. 

Napirendi pontok tárgyalása

1. Határozattervezet a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához tarto-
zó Régi iskola épületének rehabilitációja és felújítása” megnevezésű beruházás gaz-
dasági és technikai mutatóinak módosítására
Egyed  József:  Az  „Elekes  Vencel”  Általános  Iskolának  az  új  költségvetését  kell 
elfogadni, egyrészt, mert a közbeszerzés után az érték csökkent, másrészt pedig az ÁFA 
csökkenése miatt. Közel 100.000 lejjel csökkent az érték, az új keletkezett összeget kell 
a testület elfogadja. A közbeszerzés lefolyt, elektronikus licit volt, 5 cég nevezett be, a 
győztes a Macops cég lett. 
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.
Tótpál László 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 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

2. Határozattervezet az 51/2015-ös számú, a „Gyergyóújfalvi Elekes Vencel 
Általános  Iskolához  tartozó Régi  iskola  épületének rehabilitációja  és  felújítása” 
megnevezésű beruházás az Országos Helyi Fejlesztési Alap által nem támogatható 
költségeinek a helyi költségvetésből való biztosítására Határozat módosítására
Egyed  József:  Az  önkormányzatot  érintő  összeg  is  csökkent,  a  nem  elszámolható 
költség értéke, ezt az összeget kell biztosítsa az önkormányzat a beruházás mellé. 
Tótpál László: A Gazdasági szakbizottság elfogadta a javaslatot.
Tótpál László 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 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta a határozattervezetet.

Tótpál  László: Valakinek kérdése,  hozzászólása  még van-e?  Nincs.  Akkor  az  ülést 
ezennel berekesztem.

Ülésvezető elnök    Jegyző
  Tótpál László       Kovács Ileana Éva

Jegyzőkönyvvezető: 
   Elekes-Köllő Angéla
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