Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. december 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma
18/2010. (XII. 21.)
19/2010. (XII. 21.)

Tárgya
2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Ivóvíz díj megállapításáról szóló rendelet

Az ülésen hozott határozat száma
138/2010. (XII. 20.)
13 9/2010. (XII. 20.)
140/2010. (XII. 20.)

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele
2011. I. félévi ülésterv
Szociális étkezetetés térítési díja, szakmai programja,
SZMSZ-e, Napközi Otthonos óvoda szakmai programja
elfogadása
Önkormányzat követelésének elengedése

141/2010. (XII. 20.)
142/2010. (XII. 20.)
143/2010. (XII. 20.)
144/2010. (XII. 20.)
145/2010. (XII. 20.)

CÖK megállapodás elfogadása
Orvosi ügyelet megállapodás elfogadása
V.pércs-Ny.falva szennyvízcsatorna pályázat
könyvvizsgálói feladatok ajánlattételi felhívása
Vámospércs-Ny.falva szennyvízcsatorna pályázat régészeti
hatástanulmány megrendelése

146/2010. (XII. 20.)

Kosztin Albert telekmegosztás ügye
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. december 20-án tartott üléséről

Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt képviselők (7 fő)
Tanácskozási joggal: Balázs László jegyző
Lakosság részéről:

–

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalására,
valamint különféléken belül az alábbi napirendek felvételére:
D) Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvízcsatorna pályázat pénzügyi tanácsadás és
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
E) Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvízcsatorna pályázat régészeti hatástanulmány
megrendelése
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadta.
NAPIREND:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. I. félévi ülésterve
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Előterjesztés és rendelet-tervezet a 2010. évi költségvetés módosítására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
(A PÜB tárgyalja a napirendet.)
4. Szociális étkeztetés intézményi térítési díja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai
Programja elfogadása
(A PÜB tárgyalja a napirendet.)
Előadó: Balázs László
5. Rendelet-tervezet a közüzemi ivóvíz díjairól
Előadó: Balázs László jegyző
6. KÜLÖNFÉLÉK
A) Önkormányzat követeléséről lemondás
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Előadó: Balázs László jegyző
B) Megállapodás-tervezet Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat között
Előadó: Balázs László jegyző

C) Nyírábrány-Fülöp-Nyíracsád-Nyírmártonfalva Önkormányzatok orvosi ügyeleti ellátásra
vonatkozó megállapodásának elfogadása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

D) Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvízcsatorna pályázat pénzügyi tanácsadás és
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

E) Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvízcsatorna pályázat régészeti hatástanulmány
megrendelése
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
F) Kosztin Albert telekmegosztás ügye
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: Napirend előtt köszöntöm körünkben Török Miklósné volt
óvodavezetőt. Ez úton szeretném megköszönni az óvodavezetőként végzett munkáját. Közös
megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonya. A régi testület akkor hozott egy testületi határozatot,
miszerint köszönjük meg részére az eddig végzett munkát. (Átadja Török Miklósné részére az
emléktárgyat.)
Balázs László jegyző: Török Miklósné jelenleg munkanélküli ellátást kap. Reméljük, hogy az
országgyűlés meg fogja szavazni a nők negyven év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulását. Török
Miklósné szeretné a nyugdíjhoz még szükséges nyolc hónapját közcélúként ledolgozni az
önkormányzatnál.
Török Miklósné volt óvodavezető: Jelenleg munkanélküli vagyok. Hét hónap és egy nap hiányzik a
negyven év munkaviszonyomhoz. Az egészségi állapotom is hozzájárult ahhoz, hogy végül
otthagytam a munkát. Köszönet a régi testület és polgármester úr eddigi hozzáállásáért. Tüske nem
maradt bennem, csak egy pár miért. A gyerekközösség nagyon hiányzik.
1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Egy szóbeli kiegészítésem van. a polgármesteri
jelentéshez. A mikulás nap megszervezéséről szóló tájékoztatóban feltüntettem a támogatók
neveit. A pénzbeli támogatás mellett más felajánlások is voltak, valamint segítők is. Ezúton
köszönjük meg a támogatásokat és a segítséget részükre. Debreceni Zsolt, Kövér Attila, valamint
én. Szomorú tapasztalat, hogy a gyerekek nagy részét a foglalkoztatásokról és az ünnepség vége előtt
hazavitték. A Betlehemes találkozó december 11-én került megrendezésre. Sajnos elég hideg volt,
nem volt nagy a részvételi arány, annál is inkább, mivel aznap volt a sportbál is. A festménykiállítás
napján sajnos az időjárás is közrejátszott.
Debreceni Zsolt képviselő: Az óvodában készített különböző tárgyakból negyvenötezer forintot
értékesítettek. Ezt Kövér Attila képviselő kiegészítette és így nyolcvanezer forint értékű játékot
vásároltak az óvodának. Köszönet érte. A sportbálba száznyolcvan főt hívtunk meg, de csak száztíz fő
jelent meg. Sajnálom, hogy nem jöttek el. Biztosan nyomós oka volt annak, hogy nem tudtak
megjelenni. Közömbösség mutatkozik sajnos a rendezvények iránt.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Sajnos a sportbál napján munkanap volt, ez is befolyásolta a
részvételi arányt. Ráadásul aznap két rendezvény is volt a községben.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lezárhatjuk a napirendet? Elfogadjuk-e a polgármesteri jelentést
az elhangzott kiegészítésekkel?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
138/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel együtt tudomásul
veszi.
Felelős: --Határidő: -2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egy kiegészítésem van. Javasolnám március 28-ára a napirendek
közé felvenni a Nyíradony-Vámospércs Önkéntes Tűzoltóegyesület beszámolóját. Ők kérték, hogy
biztosítsunk számukra egy időpontot a beszámolásra. Most lesz egyébként egy ünnepség, új
fecskendőjárművet kap Nyíradony. Az üléstervhez van-e még más javaslat. A szükséges, adódó
napirendeket úgyis fel kell majd vennünk. (Más javaslat nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
139/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a 2011. I. félévi üléstervet az előterjesztés szerint, az elhangzott kiegészítéssel
együtt tudomásul veszi.
Felhívja a polgármestert, hogy a testületi ülések előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez még nem az utolsó módosítása a rendeletnek. Látható az
előterjesztésből, hogy az év közbeni saját hatáskörben és központi módosításokból adódó változások
szerepelnek a rendeletben. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a tervezetet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A vitát megnyitom. A kiadott anyag harmadik oldalának 9-10.

pontjában elírásra került két számösszeg. Helyesen: 500.000 Ft és 240.000 Ft-ról van szó.
Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2010. (XII. 21.) kt. számú RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 1/2010.(II.11.) kt. Rendelete módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi
XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen
jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló –292/2009. (XII. 19.) Kormány
Rendeletben meghatározottakat –a 2010. évi költségvetésről szóló rendeletet
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
A Rendelet 3.§ -ában foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetés:
Költségvetési bevételét megemeli

5.010.769.- Ft-tal

Költségvetési kiadását megemeli

5.010.769.- Ft-tal

és az önkormányzat 2010. évi
módosított költségvetési bevételét

324.779. e Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

372 009. e Ft-ban

a költségvetési hiány összegét

47.230. e Ft-ban

-ebből működési

47.230.e Ft

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 47.230 e Ft működés célú hitelfelvételét tervezi.
(3) Az évközben esetlegesen felmerülő átmeneti pénzügyi zavarok fedezetéül elsődlegesen a
többlet-bevétel – ingatlan értékesítés, szervezeti intézkedésből eredő személyi juttatások
csökkenése - szolgál.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási
pénzmaradványát 8.808.e Ft-ot felhalmozási célokra veszi igénybe.
(5) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 451.918 Ft-tal, a munkaadót
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terhelő járulékok előirányzatát 119.344.-Ft Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát
70. 411.- Ft-tal, egyéb folyó kiadások előirányzatát 11.737.-Ft-tal, átadott pénzeszközök
előirányzatát 4.959.-Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 647.408.-Ft Ft önkormányzati
többlettámogatást, ,valamint 10.961.-Ft rövidlejáratú hitelfelvételt állapít meg.
(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a
Polgármesteri hivatal részére beszerzett nyomtató, mobiltelefon, illetve a konyha részére
megvásárolt gáztűzhely 2010. évi előirányzatát 142.800.-Ft-tal megemeli a Tanyabusz
beszerzés azonos összegű csökkentése mellett.
(7) A Polgármesteri Hivatal Rendszeres gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát
3.352.400..-Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg azonos összegű szociális támogatás
kiadási előirányzat növelését állapítja meg.
(8) A Polgármesteri Hivatal a központosított támogatás bevételi előirányzatát 1.000.000.-Fttal
megemeli , ezzel egyidejűleg azonos összegű iskolai informatikai eszközök beszerzését
irányoz elő.
(9) Polgármesteri Hivatal Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát 500.000.-Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 500.000 Ft rövidlejáratú működési célú hitel törlesztését
állapít meg.
(10) Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközök bevételi előirányzatát 240.000-Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 240.000 Ft rövidlejáratú működési célú hitel törlesztését
állapít meg.
2.§
„A Rendelet 4. § (1)
következőkre változik:

bekezdésében foglalt

2010. évi tervezett bevételeinek összege a

„4.§ (1)
(adatok ezer Ft-ban)

Sorsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Megnevezés

2010

BEVÉTELEK
Önkormányzat költségvetési támogatása
ÖNHIKI támogatás
Átengedett központi adók
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Helyi iparűzési adóbevétel
Magánszemélyek kommunális adója felhalmozási célú
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről
Pénzforgalom nélküli bevételek felhalm. pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek ( röv.lejáratú hitelfelv.)

195 765
982
77 044
14 693
5 500
9 049
3 147
9551
240
8 808
47 230

Bevételek mindösszesen:

372.009
„
3.§
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(1)
A Rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglalt működési, fenntartási
következőkre változik:

kiadások összege a

„5. § (1)
(adatok ezer Ft-ban)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
8.
9.
10.
9.
10.

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociálpolitikai juttatások
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási kiadások
Felhalmozási, beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Hajdúhadház kistérség Felhalm. pénzeszk
Pénzforgalom nélküli kiadások
Általános tartalék
Céltartalék
Kiadások mindösszesen:

141 088
37 699
64 070
5 047
94 381
3 234
3 734
5 470
10 368
5 000
57
1 000
861
372.009
„

(2)
A Rendelet 5. § (4) bekezdésében foglalt átadott pénzeszközök tervezett összege 6.968 ezer Ft-ra
változik.
Működési célú pénzeszközátadás:

6.968 ezer Ft

Nyírmártonfalva Polgárőrség támogatása
Gúth-Ligetalja Önk. + Idefgenf. Egyesület
Területfejlesztési Tanács
Debreceni Agglomeráció Önk.telep.fejl.társ.
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási társ.
Nymfva Közalapítvány
Hajdúhadh. Kistérségi Társ.
Nyírábrány ügyelet
Nyírmártonfalva Toldi SE támogatása
Müködési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak
Összesen

440
20
125
54
50
830
478
2 756
2 210
5
6 968
„

3.§
(3)
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A Rendelet 5.§(5) bekezdésében foglalt szociális ellátások összege: 94.381 ezer Ft-ra változik, az
alábbiak szerint:

882111-1 Rendszeres szociális segély
882112-1 Időskorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
882117-1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882122-1 Átmeneti segély
882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129-1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
882119-1 Óvodáztatási támogatás
882125-1 Mozgáskorlátozottak támogatása
Összesen

46211
889
16800
14196
7322
600
220
6459
300
136
300
90
858
94 381
„

4.§
A Rendelet 6. § (1) bekezdésében foglalt Beruházási (felhalmozási) célú kiadások előirányzata
feladatonként a következőkre változik.
„6. § (1) Beruházási (felhalmozási) célú kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése
1
Lakásszerzési támogatás
Anya- és csecsemővédelem
- hallásvizsgáló
ÁMK Iskola informatikai
és szakmai eszközökfejlesztése
Játszótér kialakítás
Tanyabusz beszerzés
Belvízelvezető csatornák
üzemeltetési engedélye
Rákóczi úti telek vásárlás
utca nyitáshoz
Polgármesteri Hivatal
Nyomtató
Polgármesteri Hivatal
Mobiltelefon
Gáztűzhely konyha Óvoda

(adatok ezer forintban)
Kivitelezé
s kezdési Felhasználás
Szakfelada
2010. évi
és
2009.
t
előirányzat
befejezési
XII.31-ig
éve
2
3
4
5
841126-1
2010
1 000
869041-1

2010

852021-1 2009-2010

300
100

970

851011-1
841126-1

2010
2010

500
857

841126-1

2010

300

841126-1

2010

841126-1

2010

30

841126-1

2010

17

851011-1

2010

96

8

1 400

Közoktatási inform.fejeszt
iskola
Szennyvíz pályázat
Felhalmozási pénzeszköz
Hajdúhadház Kistérség
ÖSSZESEN:

852021-1

2010

1000

841126-1

2010

4 000

841126-1

2010

57
100

10 527
„

5.§
A Rendelet 1.számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
1. sz. melléklet
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2010.évi összevont
pénzforgalmi mérlege

(adatok ezer Ft-ban)

Sorsz.

Megnevezés

BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek

14 693

2. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2010

5 500

Bevételek mindösszesen:

195765
982
77 044
9 049
3 147
9 551
240
8 808
47 230
372.009

KIADÁSOK
1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok

141 088
37 699

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Támogatások
ÖNHIKI támogatás
Átengedett központi adók
Helyi iparűzési adóbevétel
Magánszemélyek kommunális adója felhalmozási
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétele államházt. kivülről
Pénzforgalom nélküli bevételek felhalm.pénzmaradvány
Finanszírozási bevételek (röv.lejáratú hitelfelv.)

Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Szociálpolitikai juttatások
Felhalmozási kiadások
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államházt kivülre
Általános tartalék
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64 070
5 047
94 381
20 895
3 234
3 734
1 000

10. Céltartalék
Kiadások mindösszesen:

861

372 009
„

6. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. sz. melléklet

KIMUTATÁS
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008-2010.évi eredeti kiadási előirányzatairól

(adatok: ezer Ft-ban)
2008.

Kiadások
Személyi juttatások összesen

124 361

2009.
2010.
eredeti előirányzat
136 413
128 506

Munkaadót terh. járulék összesen

41 209

42 031

34 357

Készletbeszerzés
Szolgáltatási kiadások
Különféle dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Dologi és egyéb folyó kiadások

19 008
25 574
10 783
8 295
63 660

18 802
27 493
10 397
3 290
59 982

18 907
32 175
11 632
3 819
66 533

Társadalom-, és szoc.pol. juttatások
Támogatásért.műk. kiadás,
pénzeszközátadás
Felújítási kiadások
Felhalmozási kiadások
Működési céltartalék
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

77 400

68 008

90 081

9 521
1 353
2 720
3 000
10 000

5 943
1 718
14 240
3 000
2 100

6 747
10 368
9 470
1 861

333 224

333 435

KIADÁS ÖSSZESEN

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10

347 923

7. §
(1) E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban
szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2010. december 15.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2010. ………………………

/:Balázs László:/
4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális étkeztetéssel kapcsolatos dokumentumok egy része
2007-ben készült. Most kerültek testület elé, mert akkor úgy volt, hogy nem kell elfogadni a testület
részéről. Az előterjesztés tartalmazza az indokokat.
Balázs László jegyző: Nem volt tisztázva központilag, hogy ez intézménynek minősül-e, vagy sem.
Végül is intézménynek kell tekinteni a szociális étkeztetést is. Ezért alapító okirat, szakmai program,
térítési díj elfogadása szükséges hozzá. Az óvoda szakmai programját szintén el kell fogadni, mivel az
étkeztetés abban valósul meg.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja a dokumentumok
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

140/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
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a képviselő-testület:
A) A szociális étkeztetésre vonatkozó intézményi térítési díj összegét 2011.
január 1-jétől nettó 340 Ft/adag összegben állapítja meg.
B) A szociális étkeztetés Szakmai Programját az előterjesztésben mellékelt
megszövegezés szerint jóváhagyja.
C) A Szociális Étkeztetés Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztésben mellékelt szövegezés szerint jóváhagyja.

D) Az ÁMK Napközi Otthonos Óvodájának Szakmai Programját az
előterjesztésben mellékelt szövegezés szerint jóváhagyja.
Felhívja a jegyzőt, hogy a térítési díjak érvényesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: folyamatos
5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A vízdíjat utoljára 2008-as rendeletünkben állapítottuk meg.
Tavaly már folyt Balmazújváros követelés ügye a Vízműnél, nem volt új vízdíj megállapítva ezért.
Tehát a díj 2008-as, és mos is ugyannyi a javaslat szerint. Úgy érzem, hogy egy kicsit hatalmi harc a
Vízműnél folyó ügy. A múlt héten kaptam Egyek polgármesterétől egy levelet, amit ő megküldött a
Vízmű Zrt. részére is. Kérdéseket intéz a Vízműhöz. Nem tudom, mi lesz az egésznek a vége, nem
lehet érzékelni az irányvonalat. Sok helyen új polgármestert választottak, teljesen más irányba indultak
el. Amiben egyetértés van az az, hogy a víziközmű vagyonok kerüljenek vissza az
önkormányzatokhoz. A múltkori közgyűlésen levették a napirendeket, mivel sok testület nem tudott a
választások után az anyagból felkészülni. Tehát jelen pillanatban a vízdíjra ugyanannyi a javaslat, mint
korábban. Nem látom értelmét, hogy ne szavazzuk meg. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2010. (XII. 21.) kt. RENDELETE
a közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az Árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi ivóvíz díjának
megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 30.) kt. rendelete (:továbbiakban: Rendelet
módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
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A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nyírmártonfalva közigazgatási területén lakossági ivóvíz szolgáltatási díja, intézményi és
egyéb fogyasztók esetén:
alapdíj:
mennyiségi díj:

270 Ft/hó/fogyasztási hely + ÁFA
288,10 Ft/m3 + ÁFA
2. §
Záró rendelkezés

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2010. december 15.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2010. december 21.
……………………………
Balázs László jegyző
6. KÜLÖNFÉLÉK
A) Követelésről történő lemondás
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza az indokokat. A PénzügyiÜgyrendi Bizottság tárgyalta az anyagot.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A bizottság úgy látja, hogy reménytelen ennek a két
összegnek a behajtása. Nem azt mondom, hogy kis összegről van szó, de lehetetlen a behajtás. A
bizottság javasolja a követelés elengedését.
Szakály Zsolt képviselő: Egyetértek ezzel. Támogatom, hogy töröltessük a követelést. Le van írva,
mivel járna a behajtás, és hogy szinte lehetetlen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadja-e a testület a határozati javaslatot?
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
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141/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:

-

A Schuller Vladimir – a Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33.
sz. alatti önkormányzati lakás volt bérlője – terhén
fennálló 50.620 Ft tartozást behajthatatlanság miatt törli.

-

Lisku József, Nyírmártonfalva, Széchenyi utcai lakos
terhén kártérítés címen fennálló 47.955 Ft tartozást
behajthatatlanság miatt törli.

Felhívja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal által
vezetett könyvelésből fenti tartozásokat törölje, továbbá
értesítse a bírósági végrehajtót, hogy az Önkormányzatot
illető követelések behajtásától a képviselő-testület eláll.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: 2010. március 31.
B) Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötendő megállapodás
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A megállapodás-tervezetet a jegyző készítette. Törvény előírja a
megállapodás megkötését. Időnként össze kell ülni és bizonyos ügyekről beszélni kell. A két
önkormányzat között nincs alá- és fölérendeltségi viszony.
Szakály Zsolt képviselő: a vagyontárgy nyilvántartást és a leltározást, egyéb feladatokat nekünk kell
ellátni, van teendő. Van egy-két dolog, amiben eleve egyeztetni kell, nem pedig lehet. Két különálló
önkormányzat, és nincs szó arról a megállapodásban, hogy van-e a két önkormányzat egymással
valamilyen kapcsolatban, és hogyan dolgozik együtt bizonyos esetekben a két testület.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A CÖK évente hat ülést köteles tartani minimum. A jegyző
ugyanolyan törvényességi felügyeletet biztosít az üléseiken, mint a mi esetünkben is. A
vagyonátadással kapcsolatban pedig nem látom, hogy át tudnánk-e valamit adni. Nekik saját
költségvetésük van. Ahhoz, hogy ez szabályszerűen működjön, természetesen biztosítanunk kell a
könyvelést, és egyéb feladatokat. A jegyzőkönyvet ugyanúgy fel kell terjeszteni törvényességi
ellenőrzésre, a TERKA-programban rögzíteni kell, stb. Amúgy kb. ötszázezer forint támogatásuk van
egy évre, ez havonta kb. negyvenezer forint. A testületi ülésekhez helyszínt biztosítunk számukra. A
két testületnek nem kötelező összeülni, amennyiben mégis szükséges, akkor egyeztetünk.
Vámospércsen pl. amennyiben egy rászoruló gyereket támogatni szeretne a CÖK, akkor ő nem teheti
meg közvetlenül, hanem a pénzt át kell adnia a települési önkormányzat részére, és az fizeti ki az
érintett támogatott részére.
Antal Gábor képviselő: A megállapodással kapcsolatban jelezném, hogy a negyedik oldal 3.1/A
pontjában helytelen a megfogalmazás. A saját támogatását bocsátja rendelkezésére?
Balázs László jegyző: Pontosításra szorul a megfogalmazás. A települési önkormányzat bocsátja
rendelkezésére a támogatást a CÖK-nek.
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Antal Gábor polgármester: Így már jó lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez azért lesz úgy, hogy ne minden nap jöjjenek, ha pénzre lesz
szükségük.
Balázs László jegyző: A saját támogatáson kívül lehetne más támogatás is. Pl. az önkormányzat vagy
egyéb szervezet is támogathatja őket. Itt a megállapodásban konkrétan a normatív támogatásról van
szó.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a Polgármesteri Hivatal utalja át részükre a támogatást, a
CÖK számlájára.
Gajdos István képviselő: Tehát a helyi önkormányzat bocsátja a CÖK részére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még más javaslat? (Más javaslat nem volt.) Az elhangzott
pontosítással javaslom a megállapodás elfogadását. A testület bízza meg a polgármestert, hogy
amennyiben a CÖK is elfogadja a megállapodást, az írja alá. Ellenkező esetben ismét tárgyalnunk kell
róla.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
142/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A) megtárgyalta, és a jegyzőkönyvbe foglalt pontosítással elfogadja a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzaté s Nyírmártonfalva Cigány
Kisebbségi Önkormányzat megállapodását.
Megbízza a jegyzőt, hogy a megállapodást terjessze a CÖK testülete
elé.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a CÖK által is elfogadott
megállapodást aláírja.
B) Megbízza a jegyzőt, hogy amennyiben a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a megállapodást e megszövegezés szerint nem hagyja
jóvá, azt ismét terjessze a Képviselő-testület elé megtárgyalásra.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Balázs László jegyző
Határidő: 2011. január 30.
C) Orvosi ügyelet megállapodása
(A megállapodás a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A megállapodásban szerepel, hogy 80 Ft/lakos hozzájárulást kell
fizetnünk. Ez éves szinten kb. egymillió forintot jelent.
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Antal Gábor polgármester: Megkérdeztem Dr. Budai Dezsőt az elmúlt testületi ülésen, hogyan ítéli
meg az ügyeleti ellátást. Nincsenek gondok. Régebben sok panasz volt az ügyeleti ellátásra. Olyan is
előfordul, hogy egyenesen a mentő jön ki a betegért. Ez gyorsítja az ellátást. Én elfogadásra javaslom
a megállapodást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Több olyan esetről hallottam, hogy nem jött ki csak két óra múlva az ügyelet.
Természetesen vannak pozitív visszhangok is. Attól is függ az ügyelet kiérkezése, hogyan ítéli meg a
diszpécser az esetet. Én már régebben is kérdeztem, hogy nem lenne-e jobb számunkra
Vámospércshez tartozni.
Antal Gábor képviselő: Korábban már tárgyaltunk erről. Ők nem fogadták a csatlakozást.
Szakály Zsolt képviselő: Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot Vámospérccsel, mivel az csak hat
kilométerre van. Én javasolnám, hogy keressük ennek a lehetőségét.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Járóbeteg Központ megépülése esetén az orvosi ügyelet is ott
lesz. Ügyelet szempontjából tehát még ezt az évet le kell fednünk, aztán ellátja majd a Járóbeteg
Központ.
Antal Gábor képviselő: Biztosan függ attól is a helyzet, hogyan ítéli meg az esetet a diszpécser.
Régebben több gondunk volt az ügyeleti ellátással. Én szerettem volna a Vámospércshez történő
ügyeleti csatlakozást. Dr. Budai Dezső inkább ragaszkodott Nyíracsádhoz, mivel velük jobban meg
tudta oldani az ellátást. Dr. Katona Gyula ragaszkodott ahhoz, hogy Nyíracsád legyen az ügyeleti
központ. Utána épület meg Nyírábrányban a mentőállomás, és így lett Nyrábrány az ügyelet
központja. Én azért szerettem volna Vámospércshez tartozni, mivel eleve hamarabb be is jut a mentő
onnan Debrecenbe. Nyíracsádtól leváltunk, mivel sok probléma volt, így átkerültünk mi is
Nyírábrányhoz. Jobb lesz majd, ha Vámospércsre kerül az ügyelet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom elfogadásra a megállapodást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
143/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Nyírábrány-Fülöp-Nyírmártonfalva-Nyíracsád települések Önkormányzatai közötti
Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2010. december 30.
D) Nyírmártonfalva-Vámospércs szennyvízcsatorna pályázat könyvvizsgálói feladatok
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jelenleg érvényben lévő önkormányzati társulási megállapodás
szerint a meghívásos eljárás esetén egy céget mi ajánlunk. Én Reszler György független
könyvvizsgáló részére javaslom megküldeni az ajánlattételi felhívást.
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Debreceni Zsolt képivselő: Amennyiben Vámospércs kiválasztja a könyvvizsgálót, mi kérhetjük-e,
hogy a mi könyvvizsgálónk is részt vehessen a vizsgálatban? Van-e erre lehetőség?
Balázs László jegyző: Most meghívásos pályázat van. A háromból egy cég kerül kiválasztásra.
Helyesebb lett volna, ha együttes ülést tartunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Most három ajánlat lesz, a közbeszerző majd értékeli az
ajánlatokat. Egy könyvvizsgáló kerül kiválasztásra.
Balázs László jegyző: Amennyiben mi ezen felül kérünk külön könyvvizsgálatot, az külön pénzbe fog
kerülni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A társulás tagja Nyírmártonfalva. Közös könyvvizsgálónk lesz. Az
összes dokumentumhoz hozzáférünk. Természetesen ezen felül mi is megvizsgáltathatjuk a
dokumentumokat a mi könyvvizsgálónkkal.
Antal Gábor képviselő: A határozati javaslattal van egy is probléma. Mi nem tehetünk felelőssé egy
szomszéd polgármestert. A szöveges részben úgy lenne helyes, ha megbíznánk a polgármestert a
határozat megküldésével. Vámospércs polgármestere majd teszi a dolgát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Vámospércs a gesztor. Ő is felelős. Önkormányzati társulásunk
van.
Balázs László jegyző: Alapesetben valóban nem tehetünk felelőssé más polgármestert. Most viszont
van erre a feladatra egy társulásunk Vámospérccsel. Szerződésben van rögzítve, hogy ő a gesztor.
Egyenrangú felek vannak a szerződésben. Tehát alapesetben valóban nem lehetne felelős, adott céllal
viszont bizonyos esetekben felelős a határozatunk végrehajtásáért.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát szétválasztjuk a két dolgot. A határozat megküldéséért én
leszek a felelős. A végrehajtásért pedig Ménes Andrea. Tehát ezzel a pontosítással javaslom a
határozati javaslat elfogadását. Egyetért-e a testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
144/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A) A Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási
beruházáshoz (KEOP-7.1.2.0-2008-0245.) kapcsolódó pénzügyi tanácsadás és könyvvizsgálói
feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a jegyzőkönyv
melléklete szerinti megszövegezéssel jóváhagyja.

B) Egyetért azzal, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi személy részére kerüljön megküldésre:
Reszler György független könyvvizsgáló
4028 Debrecen, Kardos A. u. 23.
C) Felhívja Vámospércs Város Önkormányzatát, hogy az ajánlattételi felhívást a fenti, és a
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete határozata szerinti további két cég
részére küldje meg.
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D) Felhívja Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat polgármesterét, hogy e határozatot
Vámospércs polgármestere részére küldje meg.
Felelős: ajánlattételi felhívás megküldésére: Ménes Andrea polgármester
Határidő: ajánlattételi felhívásnak megfelelően
A testület határozatának Vámospércsre történő megküldésére:
Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

E) Vámospércs-Nyírmártonfalva
hatástanulmány
(Szóbeli előterjesztés.)

szennyvízcsatorna

pályázattal

kapcsolatos

örökségvédelmi

Kövér Mihály Csaba polgármester: A hatástanulmány elkészíttetése elszámolható költség, de nekünk
kell megrendelnünk. Utólag fizetik ki, a számla benyújtása esetén. Be kell terveznünk a költségvetésbe
is.
Balázs László jegyző: Az első fordulóra is van pénz, bele kellene építeni ezt a költséget.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírmártonfalva közigazgatási területére csak a mi
önkormányzatunk rendelheti meg a hatástanulmányt. Javaslom, hogy a testület bízzon meg a
hatástanulmány megrendelésére, és a szerződés megkötésére.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
145/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Megbízza a polgármestert, hogy a Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházáshoz (KEOP-7.1.2.0-2008-0245.) kapcsolódó
régészeti hatástanulmány megrendeléséről gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatástanulmány elkészítésére vonatkozó megbízási
szerződést aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő:
F) Kosztin Albert telekmegosztás ügye
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
A kiadott, és aláírt előterjesztés és határozati javaslat alapján a képviselő-testület 7 igen szavazattal a
következő határozatot hozza:

146/2010. (XII. 20.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A) A Kosztin Albert, Antal Erzsébet, Magyar István János,
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat tulajdonosok tulajdonát
érintő telekhatár módosításáról szóló, az előterjesztés mellékletét
képező okiratához a következő feltételekkel járul hozzá:
-

-

az önkormányzat tulajdonát képező 0299 helyrajzi számú
kivett saját használatú út 380 m2-el történő
megnöveléséhez hozzájárul,
tudomásul veszi, hogy Kosztin Albert, Antal Erzsébet és
Magyar István János ezen útban keletkező
résztulajdonukat ingyenesen az önkormányzat javára
ajándék jogcímen felajánlják, melyet a képviselő-testület
elfogad,
a telekhatár módosítása során keletkező költségek
Kosztin Albertet, Antal Erzsébetet és Magyar István
Jánost terhelik.

B) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekhatár
módosító okiratot, valamint az ajándékozási szerződést az
önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2010. december 22.

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

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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