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Szám: 1-/ 2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Sajópálfala Község Képviselő-testületének 2017. augusztus 7-én 1600 órakor tartott 

rendkívüli ülésén. 

 

Helye: Sajópálfala Községháza Díszterme 

 

Jelen vannak: Fekete Zoltán polgármester, Izsó János alpolgármester, Kázsmér Veronika 

képviselő, Stefura Ibolya képviselő, Takács Zsuzsa képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vett az ülés egész tartamán: Molnárné Cseh Mária jegyző 

 

Fekete Zoltán polgármester üdvözölte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a Képviselő-

testület 5 tagja közül 5 tag jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Stefura Ibolya képviselőt és Takács Zsuzsa képviselőt jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 3 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

 

Az ülés Napirendje: 

1.  „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 

renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása (KKETTKK-CP-02)” c. 

pályázaton történő részvételről. 

Előterjesztő:  polgármester 

 

2. Polgármester által tett bejelentések, indítványok, javaslatok 

Előterjesztő: polgármester 

 

3. Képviselők által tett bejelentések, indítványok, javaslatok  

 

 

 

Fekete Zoltán polgármester: Ismertette a pályázati lehetőséget:  
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta: 

 

 

 

22/2017. (VIII.7.) határozata 

 

Tárgy: „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, 

renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása (KKETTKK-CP-02)” c. pályázaton 

történő részvételről 

 

Sajópálfala Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

megtárgyalta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek 

rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítása” témában kiírt 

(KKETTKK-CP-02) pályázati felhívást. A pályázat keretében meglévő emlékmű felújítása / 

új emlékmű állítása valósulna meg, az önkormányzat tulajdonában lévő 3714 Sajópálfala 

Szabadság utca, 369hrsz alatti területen, méltatva az első világháborúban elesett hősi 

halottaink áldozatvállalását, hazaszeretetét, és hazáért vállalt szenvedését, így ébren tartva az 

első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet. 

 

A Képviselő-testület a tervezett projekt megvalósításához támogatást kíván igénybe venni 

2.500.000,-Ft / 5.000.000,-Ft összeg vonatkozásában. 

 

A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósulása érdekében a tulajdonát képező, fent megjelölt 

ingatlant biztosítja. Továbbá biztosít a projekt megvalósítására 5% önerőt, maximum 

125.000,-Ft / 250.000,-Ft összegig. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz 

szükséges dokumentumok, árajánlatok bekérésére, nyilatkozatok megtételére. 

 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fekete Zoltán polgármester: Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, az ülést 1830 

órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Molnárné Cseh Mária s.k.      Fekete Zoltán s.k. 

jegyző         polgármester 

 

 

 

 

Stefura Ibolya s.k Takács Zsuzsa s.k 

jegyzőkönyv hitelesítők 


