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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester,
Antal Gábor, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt,
Papp Sándor (6 képviselő)
Kanyóné Papp Klára helyettes jegyző

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Köszönti Kanyóné Papp Klára
helyettes jegyzőt, valamint Dr. Fekete Erzsébet jegyzőt, aki Nyírmártonfalva Polgármesteri
Hivatalánál 2013. augusztus 1-től látja el a jegyzői teendőket. Elmondja, hogy Ménes
Andreával, Vámospércs Város Önkormányzat polgármesterével megállapodást kötöttek
Kanyóné Papp Klára jegyzői helyettesítésével kapcsolatban. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pont
megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen
szavazattal jóváhagyja.
Napirend:
1. Támogatási kérelem benyújtása az MVH falumegújítás- és fejlesztésre a LEADER helyi
akciócsoport közreműködésével a 2012. évtől igénybe vehető támogatásra, játszótér és park
kialakítására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A képviselő-testület előzetes határozatában már döntött a
játszótérre vonatkozó pályázat benyújtásáról. A terveket az előző képviselő-testületi ülésen a
képviselők megkapták. A pályázat benyújtásához most szükséges a testület döntéshozatala a
konkrét pályázati összegről, a pályázati önerőről, helyrajzi számról is. Kérdés van-e? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom a pályázat benyújtását, és bízom benne, hogy révbe ér a
pályázat.
Antal Gábor képviselő: A játszótérrel kapcsolatos anyagot már korábban is láttuk, és várjuk,
hogy megtörténjen a játszótér kialakítása. Támogatom a határozati javaslatot.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még hozzászólás? (Több hozzászólás nem hangzott
el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
72/2013. (VII. 08.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
az MVH falumegújítás- és fejlesztésre 2012. évtől igénybe vehető támogatási
kérelem benyújtásáról
A képviselő-testület:
támogatási kérelmet nyújt be az MVH falumegújítás- és fejlesztésre a
LEADER helyi akciócsoport közreműködésével a 2012. évtől igénybe vehető
támogatásra.
A beruházás játszótér és park kialakítása a nyírmártonfalvai 238/5 hrsz. alatti
beépítetlen terület megnevezésű, 550 m2 területű ingatlanon.
A beruházás összköltsége: 10.080.580 Ft, azaz tízmillió-nyolcvanezer-ötven
forint, melyből 2.143.115 Ft, azaz kétmillió-száznegyvenháromezerszáztizenöt forint saját forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében erre
a célra elkülönítetten rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot aláírja és benyújtsa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő. 2013. július 12.

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

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Kanyóné Papp Klára:/
helyettes jegyző
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