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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. augusztus 12-én du. 14.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i
nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Madarászné Mindig Erzsébet, Papp Sándor, Szakály Zsolt (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila képviselők

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén négy fő képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja,
javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal
elfogadja.

NAPIREND:

1. Előterjesztés és határozati javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati kiírásra
Napelemes rendszer kiépítése Nyírmártonfalva” címmel benyújtandó pályázatról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság és Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak megválasztásáról
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban
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1. NAPIREND

Előterjesztés és határozati javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati kiírásra
Napelemes rendszer kiépítése Nyírmártonfalva” címmel benyújtandó pályázatról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A KEOP pályázat lényege, hogy száz százalékban finanszírozott,
nem jelent gazdasági terhet az önkormányzat számára, maximum utófinanszírozásról lehet szó.
Általában ilyenkor egy előleget biztosítanak, utána adják a fennmaradó támogatást. A rendszert
augusztus 21-én megnyitják, a cég elkészíti a pályázatot, amit én aláírok, és el is küldik még aznap,
mivel lehet, hogy 22-én már nem lesz nyitva a pályázat. A járóbeteg szakellátó központ is benyújtja
ezt a pályázatot. Részünkről tulajdoni lap, térképmásolat, minden szükséges dokumentum
rendelkezésre áll. A határozatkivonattal pedig készen lesz a teljes pályázati anyag is. A könyvtár és a
művelődési ház esetén nincs akkora áramigény, hogy ezek az épületek is befértek volna a pályázatba.
A kiíró célja, hogy minél magasabb megtérülés legyen. Van-e kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: Az iskola a KLIK üzemeltetésében van. Kell-e részükről hozzájárulás?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Beszereztük a hozzájáruló nyilatkozatukat, a nyilatkozat szerint őket
költség és adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza.

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2014. (VIII. 12.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

pályázatot kíván benyújtani az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Környezet és Energia Operatív Program „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” című, KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázati
konstrukció
keretében
„Napelemes
rendszer
kiépítése
Nyírmártonfalva Községben.” címmel.
A pályázat megvalósulási helyei az alábbiak:
- Nyírmártonfalvi Általános Iskola, 4263 Nyírmártonfalva, Iskolatér 1.
hrsz.: 241
- Napközi Otthonos Óvoda, 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér2. hrsz.:
238/1
- Szociális Gondozó és Közösségi Ház és Gazdasági Épület, 4263
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. hrsz.:1
A Képviselő-testület a bruttó 23.374.318.- Ft összköltségű
fejlesztéshez a pályázat keretében bruttó 23.374.318.- Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást igényel. A projekt megvalósításához
saját erő biztosítása nem szükséges.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos.
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2. NAPIREND

Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság és Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjainak megválasztásáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jegyző asszony a helyi választási iroda vezetője.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A mandátum a helyi önkormányzati választásokig tart, augusztus 31-ig
meg kell választani a helyi választási bizottságot. A nemzetiségi választásokra is sor kerül
településünkön, a népszámláláson 25-en vallották magukat nemzetiséghez tartozónak. Roma
nemzetiségi választás lesz a településen. Külön helyiségben kell megtartani a nemzetiségi választást.
A bizottság összetételére az előterjesztés szerint teszek javaslatot. A javasolt személyek nyilatkoztak
a vállalásról. Az önkormányzati választás elég bonyolult, igyekszünk olyan személyekre javaslatot
tenni, akiknek már van ezzel kapcsolatos tapasztalata.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A roma nemzetiségi választáson csak az vehet részt, aki romának
vallotta magát a népszámláláson, vagy más roma is?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Más roma is részt vehet a nemzetiségi választáson.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
802014. (VIII. 12.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a HVI vezető indítványában megjelölt személyeket a Szavazatszámláló
Bizottság tagjaivá és póttagjaivá és a Helyi Választási Bizottság tagjaivá,
póttagjaivá választja.
Felkéri a HVI vezetőt, hogy a megbízásukkal kapcsolatos teendőket végezze
el.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
Jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester
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