
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2016. április  04-i  nyilt
rendkívüli üléséről.

Jelen  vannak: Bárdos  József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó  József,  Szajlai  Gábor,  Orosz
Lajosné, Udvari János képviselők.

Igazoltan távol van: Dr. Szántai-Kiss László, Hajdu Gábor képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző, 

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Köszöntötte  a  képviselőket,   a  testületi  ülést
megnyitotta, megállapította hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  7 fő jelen van. 

           Ismertette az ülés napirendi pontjait,  kérte azok elfogadását

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1./     „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  jogcímre pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./      Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

Elfogadott napirendi pontok:

1./     „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  jogcímre pályázat benyújtása
Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2./     Időszerű feladatok megbeszélése



NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA:

1. „Településképet  meghatározó  épületek  külső  rekonstrukciója,  többfunkciós
közösségi  tér  létrehozása,  fejlesztése,  energetikai  korszerűsítés”   jogcímre
pályázat benyújtása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester:  Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a rendkívüli
testület ülés összehívására azért volt szükség, mert az önkormányzat a „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” jogcímű pályázatra az Önkormányzat tulajdonát
képező 152. hrsz-ú Könyvtár épületére (3421 Mezőnyárád, Szent István király út 107.)
a  támogatási  igényét  benyújtja.  A  pályázat  benyújtásának  feltétele  az,  hogy  az
Önkormányzat  Képviselő-testülete  határozatot  hozzon  arról,  hogy  vállalja  a
pályázathoz az önerő biztosítását, melynek összege attól függ, hogy mennyit nyerünk
el pályázaton. Továbbá vállalnia kell az önkormányzatnak azt is, hogy a megvalósított
átalakítás és felújítás során kialakított arculati elemeken 10 évig nem fog változtatni,
és  a  létesítményt  üzemelteti.  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  van-e  valakinek
hozzászólása a napirenddel kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőktől, aki egyetért azzal, hogy
a  „Településképet  meghatározó  épületek  külső  rekonstrukciója,  többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”  jogcímre pályázatot
nyújtson  be  az  önkormányzat,  vállalva  az  önerő  biztosítását,  valamint  azt,  hogy a
megvalósított  átalakítás és felújítás során kialakított  arculati  elemeken 10 évig nem
fog  változtatni,  és  a  létesítményt  üzemelteti,  aki  ezzel  egyetért,  kézfelnyújtással
szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 5 fő vett részt. A Képviselő-testületből 5 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

8/2016.(IV.04.) Képviselő- testületi határozat

Tárgy: „Településképet  meghatározó  épületek  külső  rekonstrukciója,  többfunkciós
közösségi  tér  létrehozása,  fejlesztése,  energetikai  korszerűsítés”   jogcímre  pályázat
benyújtása.
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Mezőnyárád  község Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és jóváhagyta,
hogy  a  Vidékfejlesztési  Program  VP-6-7.4.1.1-16  kódszámú  „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése,  energetikai  korszerűsítés”   jogcímre  kiírt  pályázatra  az  Önkormányzat
tulajdonát  képező 152.  hrsz-ú Könyvtár  épületére  (3421 Mezőnyárád,  Szent  István
király  út  107.)  a  támogatási  igényét  benyújtja.  Az  önkormányzat  vállalja,  hogy a
pályázathoz az önerőt biztosítja.

Az Önkormányzat vállalja továbbá. hogy a megvalósított átalakítás és felújítás során
kialakított arculati elemeken 10 évig nem fog változtatni, és a létesítményt üzemelteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a támogatási igény benyújtására.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: 2016. április 11.

2. Időszerű feladatok megtárgyalása

Senkinek nem volt bejelenteni valója.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József  Szabolcs                                                                       Várnai Róbert
     polgármester                                                                                         jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat, senki nem tett javaslatot egyéb napirend tárgyalására.

