Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2016.
május 9-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i
– nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron,
Veres Zoltán, települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István jegyző,
Murguly Lajosné, pénzügyi irodavezető,

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Mészáros Gábor alpolgármester és
Paragh Lajos, települési képviselő
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, és a
megjelent vendégeket. Ezután megállapította a jelenléti ív alapján az ülés
határozatképességét, mivel a képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag
jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Mészáros Gábor alpolgármestert
és Paragh Lajos települési képviselőt majd szavazást rendelt el, s
kihirdette annak eredményét.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
60 / 2016.(V.9.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2016. május 9-ei - rendkívüli – nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül
Mészáros Gábor alpolgármestert és Paragh Lajos települési képviselőt
választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztést, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld
pályázaton való részvételre
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

város

kialakítása

című

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
61 / 2016.(V.9.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
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1.- JAVASLAT TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld
pályázaton való részvételre
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság

város

kialakítása

című

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása
című pályázaton való részvételre
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy korábban már ejtettek szót
erről a pályázati lehetőségről. A folyamatos egyeztetés után mostanra
alakultak ki a végleges tervek. A művelődési ház energiahatékony
felújítása,
konferenciateremmel
történő
bővítése,
a
sporttelep
zöldfelületének
fejlesztése,
játszótér
megújítása,
valamint
katasztrófavédelmi szolgáltatóház létesítése került a megvalósítandó
tervek közé. A részleteket az írásban megküldött előterjesztés tartalmazza.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság javasolta a pályázat
benyújtását.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
62 / 2016.(V.9.) KT.
határozata
A TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld város kialakítása című pályázaton
való részvételről és a fejlesztések megvalósításáról
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A képviselő-testület
Kifejezi szándékát, hogy a TOP-2.1.2-15 kódszámú – Zöld város kialakítása
című felhívásra „ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NAGYECSEDEN” címmel
pályázatot kíván benyújtani és sikeres elbírálás esetén az
előterjesztésben foglalt tartalommal megvalósítani.
A bruttó 399.999.997.-Ft összköltségvetésű projekt megvalósítása
érdekében, éves költségvetése terhére 3.009.537.- forintot saját
forrásként biztosít.
Jóváhagyja, hogy Nagyecsed Város
együttműködési megállapodást kössön
Művelődési Ház és Könyvtárral.

Önkormányzata konzorciumi
a II. Rákóczi Ferenc Városi

Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.
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