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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 27-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt képviselők (6 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybe vétele
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester : Előzetesen utánajártunk az áraknak. Az előterjesztésben
leírtuk, mit szeretnénk beszerezni. Összesen 5,5 millió forintra vagyunk jogosultak.
Amennyiben megnyerjük a pályázatot, egyszerre biztosítják az összeget, és tudunk vásárolni
egy traktort. Az ÁFÁ-t nekünk kell biztosítani.
Balázs László jegyző: A határozati javaslatban van egy javítandó mondat. Nem
rendelkezésének, hanem rendeltetésének megfelelően biztosítja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A nettó ár 5,5 millió forint. Tehát bruttóban kb. 6.800 eFt.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Szavaztatom a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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46/2012. (IV. 27.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
- a belügyminiszter 5/2012 (III.01.) rendelete 1§ (3) bek. b) pontja szerint
pályázatot nyújt be e rendelet 1. számú melléklete szerint odaítélhető feladathoz
kötött önfenntartást segítő 5 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra.
- Nyilatkozik,hogy a támogatásból megvalósuló gépi beruházást 3 évig a
támogatási igényben meghatározott eredeti rendeltetésének megfelelően
használja és hasznosítja.
- A támogatásból a támogatást kiegészítő önerő biztosításával 1 db MTZ
Belarus mezőgazdasági és település fenntartó célokra hasznosítható új erőgépet
kíván vásárolni.
- Felhívja a polgármestert, hogy a támogatásra a jogszabálynak megfelelő
módon a pályázatot készítse el és azt a jogszabályban leírt módon és időben
nyújtsa be.

Felelős: Kövér Mihály Csaba Polgármester
Határidő: 2012. május 02.
2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lejár a folyószámla hitelkeret szerződésünk. Ez év
decemberig tudjuk most meghosszabbítani. Nem ismerjük a jövő évi hitelfelvételre vonatkozó
feltételeket. Minisztériumi egyeztetés szükséges majd a hitelfelvételhez 2013. január 1-től.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Szavaztatom
a határozati javaslatot:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2012. (IV. 27.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi önkormányzat Képviselő- testülete:
1. 2012. december 31-ig 10 000 000 Ft folyószámla hitelkeret biztosítására
kíván szerződést kötni az önkormányzat számlavezető bankjával a Főnix
Takarékszövetkezettel.
2. A Folyószámla hitelkeret fedezetéül a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
tulajdonát képező Jókai utca 25 sz. alatti 243/51 hrsz. valamint a
Nyírmártonfalva Kossuth u. 35. sz. alatti 57/3 hrsz. bérlakásokat biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ez ügyben tárgyaljon a
Főnix Takarékszövetkezettel és a folyószámlahitel szerződést írják alá.
Felelős :
Határidő:

Kövér Mihály Csaba polgármester
B a l á z s László
jegyző
2012. május 15.
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Debreceni Zsolt képviselő: Erdős Anita GYES-re megy. A jegyző a testület nevében köszönje
meg a munkáját!

Balázs László jegyző: Rendben.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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