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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. november 17-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Madarászné Mindig Erzsébet, Kövér Attila

Dr. Nagy Miklós – Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Vezérigazg.
Kanyóné Papp Klára – Vámospércs Város Önkormányzat jegyzője
Szabóné Miavecz Ildikó – Vámospércs Önkormányzat részéről
Bak Andrea - pályázatíró
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.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1.

Ivóvízminőség-Javító Program történő csatlakozáshoz szükséges határozatok
meghozatala
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

2.

KEOP Szennyvízprojekt megvalósításához szükséges forrásösszetétel meghatározása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Időközben megkaptam a pályázatíró cégtől az új társulási megállapodást és a pályázati
űrlapot, konkrét összegekkel. Első körben az előkészítésről beszélünk. Az újonnan kiadott
társulási megállapodás a régihez képest egy pár helyen változott:
- 5.3. pont: az önrész biztosítása. Az önrész teljes összegét a tagok az EU
Önerőalapoból kívánják finanszírozni. Eddig ez nem volt benne.
- 7. oldal, 6.1. pont: megváltoztatták a rendelet hivatkozást, most az új jogszabályi hely
szerepel a megállapodásban.
- 8. oldal, 7.6. pont: megváltozott a megszövegezése.
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- 9. oldal: 7.9.: kikerült a megállapodásból, hogy nem lehet üzleti titokra hivatkozni.
- A 18. oldalon kimaradt az utolsó fejezet.
Tehát most már egyértelmű, hogy az önerő az EU Önerő Alapból lesz biztosítva. A tagdíj
mértéke pedig 50.000 Ft/év/önkormányzat. Ez a tagdíj adminisztratív költségek fedezetéül
szolgál. A pályázati űrlapon látszik, hogy a mienk a legnagyobb mértékű beruházás, ennek
ellenére egyenlő mértékű a tagdíj. Most már itt van az ötös számú melléklet is.
- Van-e kérdés?
Debreceni Zsolt képviselő: Tudomásunk van arról, hogy a településen a kettes kút
ivóvízminősége nagyon rossz. Ez a vízminőség-javító program, amit meg akarunk valósítani,
megszünteti ezt a problémát?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Igen. Ez a probléma megszűnik. Másrészt pedig a
határértékek szempontjából is jelentős változás lesz. Az üzembiztonság megkívánja, hogy
minden feltétel mellett ugyanazt a minőséget produkálja bármelyik kút. Meg tudunk felelni az
uniós határértékeknek. Ezért szükséges a technológia alkalmassá tétele. A beruházási
költségek szempontjából és az üzemeltetési költségek szempontjából is a legalacsonyabb
költségek lesznek, ez alapvető érdekünk. Ezért nem akartunk a pályázatírásba belebonyolódni,
a szerepeket nem szabad összekeverni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a Vízmű Zrt. az önkormányzatok érdekeit képviseli,
ezért nem a Vízmű Zrt. csinálja a pályázatírást.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Igen. Azért, hogy az összeférhetetlenség ne merüljön fel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az első fordulót követően lesz második forduló is.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Igen. Két pályázat van kiírva. Előkészítés és megvalósítás.
Így minden költség szinte elszámolható lesz. Azért, hogy ne veszítsünk időt, elindultunk az
előkészítéssel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tervek még nincsenek olyan stádiumban, hogy tudjuk a
második forduló pontos részleteit.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: A megvalósítás Piros FIDIC könyves lesz. A második forduló
a kivitelezésre fog vonatkozni.
Debreceni Zsolt képviselő: Mennyibe kerül a beruházás?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Ez a tervek alapján lesz majd kimondható.
Debreceni Zsolt képviselő: Mi alapján választották ki ezt a négy települést? Bojt elég messze
van hozzánk.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Több mint tíz település érintett még a vízminőség javítással.
Próbáltuk úgy csinálni, hogy a közbeszerzési eljárásra is tekintettel, az egyszerűsített eljárás
értékhatárait figyelembe véve próbáltuk úgy a településeket összeállítani, hogy együttműködés
legyen, de a költségek kisebbek legyenek. Így kevesebb a projekt költsége is. A kivitelezés így
is, úgy is annyiba fog kerülni.
3

Kövér Mihály Csaba polgármester: Bagamér például Álmosdhoz fog csatlakozni. Nyírábrány
pedig önmagában csinálja a programot a nagyságrend miatt.
Kanyóné Dr. Papp Klára – Vámospércs Jegyzője: Vámospércs Nyíradonnyal közösen
bonyolítja a programot.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A 3.0-ás mikor fog realizálódni?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Jövő év februárjában.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor lesz benyújtva az első forduló.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Az előkészítésnek kellő részletezettségűnek kell lennie.
Legkésőbb február 15-éig lesz beadva a pályázat.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő. A megvalósítás? Kb. egy év?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Talán.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A második forduló, ha nyer, és megvalósul minden,
akkor jó vízminőség lesz. A Társulás akkor meg fog szűnni?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Igen. Az eszközök az önkormányzatok tulajdonába kerülnek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a tagdíj ötvenezer forint, adminisztrációs
költségekre.
- Van-e hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Azért nem tudtunk az előző ülésünkön dönteni, mivel
nem volt itt az ötös számú melléklet. Ebben vannak számszaki részek. Most már látjuk
pontosan a dolgokat. Köszönjük, hogy eljött, és tájékoztatott bennünket. Egyértelműen
szükség van jó minőségű ivóvízre, főleg, ha pályázati forrásból tudjuk ezt elérni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Most már tisztán lehet látni az önrész és a tagdíj mértékét
is. Reméljük, hogy a második forduló problémája is megoldódik. Jó lenne, ha a kettes kút
problémája is megoldódna ezzel.
Debreceni Zsolt képviselő: Köszönjük, hogy figyelemmel kísérik a dolgokat a Vízmű Zrt.
részéről. A kistelepüléseket is ugyanolyan gondossággal kezelik, mint a nagyobb városokat. Jó
lenne, ha ez a projekt megvalósulhatna. Ez egy nemes cél, köszönjük a település nevében is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lezárhatjuk-e a napirendet? Amennyiben nincs több
hozzászólás, a hétfőn kiküldött anyag határozati javaslatait szavaztatom. Az első határozati
javaslattal ki ért egyet?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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125/2011. (XI. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ALAPÍTÁSÁRÓL
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. elhatározza, hogy Nyírmártonfalva település és a közös agglomerációhoz tartozó
Bojt, Nagykereki, Körösszakál községek ivóvízminőség-javító programjára
irányuló beruházást a Nemzeti Települési Ivóvízminőség-javítás Megvalósítási
Program keretében közös beruházás keretében valósítja meg.
2. az 1. pontban meghatározott közös beruházás megvalósítása céljából Bojt,
Nagykereki, Körösszakál, községek önkormányzatával megalapítja a jogi
személyiséggel rendelkező Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulást.
3. a társulási megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja
és felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást – a társult
önkormányzatok jóváhagyását követően – Nyírmártonfalva Község
Önkormányzata képviseletében aláírja.
4. jóváhagyja, hogy Nyírmártonfalva Község Önkormányzata a társulási
megállapodás 5.1. pontja alapján a társulás működési feltételeihez saját
költségvetésükből, a tagok között egyenlő arányban, 50.000,-Ft évi tagdíj
fizetésével járuljon hozzá az éves költségvetés terhére.
5. elfogadja, hogy a társulás - mint beruházó projektgazda - pályázatot nyújtson be az
Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11
kódszámú Derogációs víziközmű projektek előkészítése pályázati
konstrukcióra, valamint a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú ivóvízminőség-javító
fejlesztés pályázati konstrukció keretében elnyerhető támogatás iránt.
6. kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges társulási saját erő
biztosításához a támogatási megállapodás által rögzített mértékben hozzájárul.

7. hozzájárul, hogy a közös beruházás megvalósításával létrejövő, Nyírmártonfalva
Község Önkormányzata tulajdonába kerülő közművagyont a társult
önkormányzatokkal közösen üzemeltesse, a társulási megállapodásban
rögzített díjképzési számítási mód alapján.
8. felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelent határozatban és a társulási
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás működése és beruházás
megvalósítása érdekében szükséges további megállapodásokat megkösse azzal,
hogy az önkormányzatot érintő pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra
terjessze a képviselőtestület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A Társulási Tanácsba is szükséges delegálni valakit. Kit
javasol a képviselő-testület?
Antal Gábor polgármester: Én a polgármestert vagy az alpolgármestert javaslom delegálni.
Debreceni Zsolt képviselő: Én a polgármester úr delegálását javaslom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom akkor a javaslatot. Én érintettséget jelentek be,
és nem veszek részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

126/2011. (XI. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsába
delegálásról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Tanácsába
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának képviseletében Kövér
Mihály Csaba polgármestert delegálja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Társulás Pénzügyi Bizottságába szintén delegálni kell
valakit. Jó lenne, ha egy kis pénzügyi ismerettel rendelkezne az illető.
Debreceni Zsolt képviselő: Én Bodnárné Papp Évát javaslom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki ért ezzel egyet?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
127/2011. (XI. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Pénzügyi Bizottságába
delegálásáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
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1. Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás Pénzügyi Bizottságába
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának képviseletében Bodnárné
Papp Évát, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselőjét delegálja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Antal Gábor polgármester: Elég sok probléma vetődött fel a településen a legutóbbi
vízszámlák kiküldése kapcsán. Tudom, hogy nem csak ezen a településen. Miért van dupla
összegű számla a mostani számlázások esetén?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ezzel a problémával engem is megkerestek a lakosok.
Antal Gábor polgármester: Van, akinek plusz száz köbméter ivóvízzel számláztak többet.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: A díjbeszedést átalakítottuk. Ez a jövő évet fogja pozitívan
befolyásolni. A technikai hátteret is át kellett alakítani az új számlázási rendszerhez. Nekünk
kellett valahol egy mérföldkövet húzni. Többen a lakosság köréből először rövidebb időszakra
szóló számlát kaptak, ők kaptak most hosszabb időre szóló számlát. Nyilván, aki kéthetes,
vagy rövidebb időszakra szóló számlát kapott, az nem reklamált akkor. Ők kapták most a
hosszabb időre szóló számlát. Mérföldkövet jelöltünk ki, ez a huszonnyolcadika környéki
időpont. Innentől kezdve fog helyreállni az egyensúly. Írtunk erről egy tájékoztató levelet,
kértük a megértést és az együttműködést. Ez a probléma nyilván ez nem túlszámlázásból
adódik, itt az időszakok kiigazításáról van szó. Eddig negyedévente volt leolvasás, most
félévente lesz leolvasás. Most lesz arra is lehetőség, hogy diktálni is lehessen az óraállást. Az
átállás miatt jött ki az, hogy másfél hónapba került a leolvasás. Most már, hogy felállt az új
rendszer, két hét alatt meg tudjuk oldani a leolvasást, feldolgozást, számlakibocsátást, stb. A
régi rendszer mindenkinek sokba került, mivel többször is ment a leolvasó, a díjbeszedő is, és
vagy fizettek a fogyasztók, vagy nem. Kijöttek apróbb adminisztrációs hibák. A díjbeszedők
nem voltak teljesen a helyzet magaslatán. A fogyasztói adatok aktualizálása nem volt
naprakész. Ebből adódtak bizonyos hibák. A feldolgozással is volt ezért egy kis gond. Most
már ezek az adatok is pontosításra kerülnek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdező a válaszadást elfogadja-e?
Antal Gábor képviselő a válaszadást elfogadja.
Debreceni Zsolt képviselő: A díjbeszedővel nap mint nap találkoztam. Nyírmártonfalván volt
olyan, hogy egy házhoz akár hatszor is bement, de hetedjére sem fizettek neki vízdíjat. Most
pedig a csekk befizetését fogják halogatni. A kukadíjat sem mindig fizetik ki. Olyan is volt,
hogy a vízdíjat a díjbeszedő fizette ki, hogy el tudjon a beszedett díjakkal számolni. Lehet,
hogy mégis jobb volt a régi rendszer.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Most már lehet a vízfogyasztást is korlátozni. Kétféle
fogyasztó van. Van, aki nem tud, és van, aki nem akar fizetni. Most a lakásfenntartási
támogatásokat is fel lehet használni a díj kiegyenlítésére, hogy ne kerüljön sor szankcióra és
jogi útra.
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Debreceni Zsolt képviselő: A Vízmű Zrt. Önmagának szedi be a tartozásokat? Vagy adók
módjára kerül behajtásra?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Kétféle mód van. Egyik a lakásfenntartási támogatásból
történő díjrendezés. Ez valamilyen módon már kezd működni. Aki pedig így sem, úgy sem tud
fizetni, ott a vízszűkítés kerül bevezetésre, tehát korlátozni fogjuk a fogyasztást. Így nem tud
az illető adósságspirálba kerülni. Legalább ne növekedjen a kintlévőség.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szennyvíz beruházás üzemeltetésekkel kapcsolatban
tudnak-e már valamit?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Abba az irányba érdemes haladni, amit a törvény mond. Az
állami szerepvállalásnak az eredményességéről a Közgyűlésen majd be tudok már számolni.
Jártam a Nemzeti Vagyonkezelőnél. Amennyiben az állam szerepet vállalhat, a felek
kölcsönös gazdasági előnyeit figyelembe véve, kihasználva, tartalmazza az önerő
finanszírozás kérdését is. Ez a tárgyalás elindult. Amennyiben sikerül konszenzusra jutni az
állammal, akkor az önerő biztosítva lehet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor már csak Vámospércset kell meggyőzni. Nyilván ő
a saját üzemeltetőjével szeretne üzemeltetni. Bár, ha a Vízmű Zrt. be tudja vállalni a
szennyvízpályázat önerejét, akkor Vámospércsnek is el kell gondolkodnia az üzemeltetésen.
Dr. Kanyóné Papp Klára jegyző: Ez a képviselők hatásköre.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Tárgyalnunk kell majd arról, hogy milyen stádiumban áll a
törvény, aztán a díjakról, és a szolidaritásról is. Kimondottan a hátrányos működésű
települések esetén nyújtana segítséget ez a megoldás. Másik pedig a fejlesztési alap
létrehozásának kérdése. A törvény állítólag január 1-jével hatályos lehet. Kétszázezer
fogyasztási pontot kell majd állítólag produkálni az akkreditációhoz. Ez még nekünk sincs
meg.
Debreceni Zsolt képviselő: Akkor Ön a törvény előkészítésben a szakmai részt képviseli.
Amennyiben szóba kerülhet az önerő, akkor úgy kellene előkészíteni a törvényt, hogy ez
megvalósulhasson.
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Az olyan pályázatoknál, mint a szennyvíz, ahol 85%-os
támogatottság van, ott egy társulat szervezése továbbra is indokolt. Pl. lakossági hozzájárulás
formájában. A fennmaradó öt százalékra pedig van stratégiai tervben elfogadott célkitűzés a
Vízmű részéről, hogy valamilyen módon ebben részt vegyen. A bankok kivonultak az
önkormányzatok mögül. Majd ha rendeződik az önkormányzatok helyzete, akkor aktívabbak
lesznek a bankok is.
Balázs László jegyző: A Vízmű Zrt. Szakmai befektető lenne?
Dr. Nagy Miklós vezérigazgató: Üzemeltető. A vagyon az önkormányzatoké kell, hogy
legyen. Ezért bármi más megoldás nem támogatott. Kivéve az állami szerepvállalást. Most öt
nagy regionális vízmű van, utána jönnek a kisebbek. Ebből kell kitalálni, hogyan fog felállni
az üzemeltetői garnitúra. Az Energiahivatal Közműhivatallá fog átalakulni. A hatósági ár
tulajdonképpen analóg módon fog megállapítódni. Az elismert költségek vonatkozásában a
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Hivatal fog dönteni. A Közműhivatal fogja az üzemeltetés jogosultságát eldönteni, különféle
feltételek alapján, melyeknek meg kell felelniük az üzemeltetőknek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszönjük a tájékoztatást.
2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szükség van még a kiadott határozati javaslatok
meghozatalára van szükség a szennyvízprogram továbbhaladásához. A köztes RMT-nél már
felszínre került az a dolog, hogy nem támogatható a teljespályás úthelyreállítás.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Az volt a legnagyobb probléma, hogy még tárgyalás
van a Közútkezelővel. Kis önkormányzat vagyunk, nincs nagy bevételünk. Nagy falat ez a
projekt, borzasztó nagy önrész, és nagy mellbevágás volt, mikor láttuk, hogy mennyibe került
az úthelyreállítás. Egyáltalán milyen esélyeink vannak arra, hogy ez az összeg kevesebb
legyen? Szükség van a szennyvíz beruházásra, de nem akarunk tudatlanul állni egy ilyen
helyzet előtt.
Kanyóné Papp Klára jegyző: A mi önkormányzatunknak is sok volt ez, a vámospércsi
képviselők sem örültek a helyzetnek. Nyilván van ennek egy szakmai része.
Bak Andrea pályázatíró: Az állami tulajdonú utakat a Közút kezeli. A csatorna utáni
úthelyreállítást nem hajlandó az állam bevállalni. A sávos úthelyreállítást igen, de a teljes
úthelyreállítást nem. A köztes RMT-ben már felmerült ez a költség, de már így is csökkent. A
sávos úthelyreállítás feletti részre állítottuk be a nem elszámolható költséget.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát egyébként olyan nyolcvanmillió forint körüli összeg
lenne?
Bak Andrea pályázatíró: Igen. A sávos helyreállítás feletti részt kell az önkormányzatoknak
bevállalniuk. Azt mondták, a közmű kiépítése az önkormányzat feladata, ezért az ő költségük
az úthelyreállítás.
Kanyóné Papp Klára jegyző: Sajnos ez így van. Egyeztetéseket folytattunk a tervezővel is. A
Közúttal is. Nem fognak sehol az egyeztetésnek ebben a szakaszában biztosítékot adni
nekünk. Nyilván a közbeszerzési eljárás során ez a költség még csökkenhet. Majd látjuk, hol
tudunk még spórolni. A mi képviselőink is ennek figyelembe vételével fogadták el a mostani
határozati javaslatokat. Ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, szükséges a döntéseket
meghozni. Más települések szennyvízberuházásai esetén is előfordult, hogy csökkentek ezek a
költségek.
Debreceni Zsolt képviselő: Itt egy probléma van: a hatvanötmillió forint nem elszámolható
költség. Ráadásul ez külön számlán fog működni, tehát nem a pályázati elszámolás része lesz.
Nem lehetett volna erre tervezni? Négymilliárd forintos beruházásról van szó.
Bak Andrea pályázatíró: A Magyar Közút előírta, hogy mely szakaszon kell teljespályás
úthelyreállítást végezni. Ezt négyzetméter áron számolják ki.
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Szabóné Miavecz Ildikó – Vámospércs Építésügyi Hatóság ügyintézője: A tervet beadtuk a
Közútkezelőhöz. Ők mondták, hogy melyik szelvényben kell teljespályás úthelyreállítást
végezni. A pályázatban viszont csak sávos útfelújítás van. A fizikai megvalósításnál meg kell
csinálni a teljes úthelyreállítást. Nem tudjuk most megmondani, hogy tizenötmillió, vagy hogy
hatvanötmillió forint lesz pontosan.
Antal Gábor képviselő: Vagy hogy százmillió forint.
Szabóné Miavecz Ildikó: Ez az összeg felfelé nem fog menni.
Bak Andrea pályázatíró: Fajlagos költség szerint számoltak. Mi alapul vettük ezt a költséget,
hogy tartalék is legyen benne. Inkább legyen meg a nyolcvanöt százalékos támogatás a kicsit
magasabb összegre, így az önkormányzatoknak csak tizenöt százalékot kell hozzátenniük. A
kivitelezők versenyezni fognak ezért a munkáért.
Kanyóné Papp Klára jegyző: Az ISPA projektet hetven százalékért vitte el a kivitelező. A
lakossági befizetés meg fog történni a lakosság részéről. Még akár ez is képezheti fedezetét,
vagy részét ennek az összegnek.
Debreceni Zsolt képviselő: Ez egy maximális ár, viszont ha kevesebbet fogunk kapni az
államtól, akkor csökkentett műszaki tartalom lesz.
Kanyóné Papp Klára jegyző: A műszaki tartalom marad. Árverseny lesz. A saját forrás
csökkenhet így le.
Debreceni Zsolt képviselő: A hatvanötmillió forint úthelyreállítás külön közbeszerzésen belül
történik?
Kanyóné Papp Klára jegyző: Nem. Ugyanabban a közbeszerzési lesz, de adott részre lehet
majd pályázni.
Bak Andrea képviselő: Ez egy tervezett költség. A nyertes kivitelező kevesebbért is elviheti a
projektet.
Szabóné Miavecz Ildikó: Árazott költségvetést fog a pályázó benyújtani. Lesz egy teljes
úthelyreállításra vonatkozó számlája is.
Kanyóné Papp Klára jegyző: Nekünk az az előny, ha egy eljárás keretében lesz az
elszámolható és a nem elszámolható költség is.
Antal Gábor képviselő: A vámospércsi képviselő-testület is nagy dilemmában volt. Még két
nappal ezelőtt nagyon dühös voltam. Jobb lenne, ha Közút Kht. megjavítaná a VámospércsDebrecen közötti utat rendesen, nem pedig ezekre az utakra húzatna önkormányzati pénzt.
Egyetértek, nem tudunk mást tenni, jóvá kell hagyni a határozati javaslatokat. Ez az összeg
nem kevés pénz. Vámospércsnek is sok még két-hárommillió forint is. Nem tudunk mást
tenni. Kénytelen vagyok támogatni ezt a forrásösszetételt.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem most tettük a fejünket a hurokba, már 2008-ban
elkezdtük a bonyolítást. A hétfői testületi ülésünkön elhangzott egy olyan kérdés, hogy a
mostani pályázati kiírásokban is csak a sávos úthelyreállítást támogatják-e?
Bak Andrea pályázatíró: Igen.
Kanyóné Papp Klára jegyző: A vámospércsi képviselő-testület első reakciója ugyanez volt.
Amennyiben viszont megnézzük a szakmai részét a dolognak, más a forrásösszetétel, és más a
gyakorlat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát az első számú határozati javaslatot, a c) pont
szerinti, újonnan kiadott forrásösszetétel táblázattal együtt elfogadja-e a képviselő-testület?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
128/2011. (XI. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
úgy dönt, hogy a 90/2011. (VIII. 10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a) A KEOP szennyvízberuházás megvalósítása során a Közlekedési Hatóság által
kötelezően előírt, sávos úthelyreállításon felüli - a projektben nem
elszámolható - burkolat felújítás tervezett nettó 65.652.635 Ft költségéből
Vámospércs Város közigazgatási területén ténylegesen felmerülő költséget
vállalja megfizetni – a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulás részére, saját költségvetésének terhére.
b) Felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósításának időtartama alatt
az a) pontban meghatározott fedezet biztosításáról az éves költségvetési
rendeletekben gondoskodjon.
c) A pályázat forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
KEOP MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI
feladat megnevezése
Projektben elszámolható költségek

nettó költség Ft

kivitlezés
tartalékkeret
szolgáltatás

Pályázatban szereplő, elszámolható
költségek Összesen:

2 813 472 600
198 660 000
237 627 000

3 249 759 600

Pályázatban szereplő, de nem elszámolható költség
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úthelyreállítás

PÁLYÁZATBAN SZEREPLŐ KÖLTSÉGEK
ÖSSZESEN:

65 653 000
3 315 412 600

TÁMOGATÁS( 84,34956 % )

2 741 157 880

ÖNERŐ ( 15,65044 % )

508 601 720

Pályázatban nem szereplő egyéb költség
könyvvizsgálat

MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI
MINDÖSSZESEN

1 000 000
3 316 412 600

a) a forrásösszetétel módosítása miatt átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányt (RMT) és a Költség-haszonelemzést (CBA) elfogadja.
b) Felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat döntését képviselje.
Határidő:
Felelős:

a Társulási Tanács soron következő ülése
Kövér Mihály Csaba polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: A második számú határozati javaslatot elfogadja-e a
képviselő-testület?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
129/2011. (XI. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
a) Hozzájárul ahhoz, hogy a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás a KEOP szennyvízberuházás egyenesen adózó
termékbeszerzéseihez és szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó ÁFA átmeneti
finanszírozására folyószámlahitelt vegyen igénybe a projekt megvalósításának
teljes időtartamára.
b) felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat döntését képviselje.
Határidő:
Felelős:

Társulási Tanács soron következő ülése
Kövér Mihály Csaba polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: A harmadik számú határozati javaslatot elfogadja-e a
képviselő-testület?
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
130/2011. (XI. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:
a) a

KEOP szennyvízberuházás megvalósítása során a kötelezően ellátandó
könyvvizsgálói feladatok biztosításához szükséges – a projektben nem
elszámolható – költségvetési forrást – nettó 1.000.000 Ft erejéig - a Társulási
Megállapodásban meghatározott fizetési arányoknak megfelelően – a Vámospércs
és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás részére, saját
költségvetésének terhére biztosítja.

b) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósításának
időtartama alatt az a) pontban meghatározott fedezet biztosításáról az éves
költségvetési rendeletekben gondoskodjon.
c) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat döntését képviselje.
Határidő:
Felelős:

Társulási Tanács soron következő ülése
Kövér Mihály Csaba polgármester

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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