Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. augusztus 4-én tartott
r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
119/2016. (VIII. 04.)

Településkép pályázattal (falumúzeum felújítás)
kapcsolatos 44/2016. (III. 30.) önkormányzati határozat
módosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. augusztus 4-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Kövér Attila,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt, Kövér Attila
(7 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

-

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hét fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 jelű Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése című pályázat benyújtásáról szóló 44/2016. (III. 30.) önkormányzati határozat
módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 jelű Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázat
benyújtásáról szóló 44/2016. (III. 30.) önkormányzati határozat módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztést a településkép pályázat módosításáról
szóló határozatunk módosításának indokairól megkapta a képviselő-testület. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2016. (VIII. 04.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a 44/2016. (III. 30.) számú határozatát akként módosítja, hogy:
A beruházás 50.194.226.- Ft összes költségét figyelembe véve a
támogatási igény 47.684.553.- Ft.
Megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik a beruházás
megvalósításához szükséges 2.509.713.- Ft saját forrással, melyet
2016. évi költségvetésében erre a célra elkülönítetten rendel
felhasználni.
Felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás teljesítésére .
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. augusztus 16.
EGYEBEK

Kövér Mihály Csaba polgármester: A falunap megrendezésével kapcsolatos előkészületek rendben
vannak. Érkörtvélyesről hatvan-hetven embert várunk. Innen érkezik egy amatőr focicsapat és két
tánccsoport is: egy moderntánc csoport és egy néptánccsoport. Ezen kívül a tanács tagjai is
ellátogatnak hozzánk Érkörtvélyesről. A jövő héten Értkörtvélyesen dinnyefesztivál kerül
megrendezésre. Szeretném, ha minél több képviselő eljönne oda is. A népttánccsoportunk részt vesz
a rendezvényen. A mi falunapunkon szokásos módon kapcsolódó rendezvény lesz még a sakkverseny
is. A hagyományőrző civil társulat pedig motoros felvonulást szervez 14.00 órától.
Pályázatot kívánunk benyújtani kültéri kondiparkra. Egy darab, 15 kondigépből álló sportpark kerülne
kialakításra nyertes pályázat esetén.

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

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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