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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 4-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt(6 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Gajdos István képviselő
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra, valamint a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
- Harmadik napirendként az iskola fenntartásával kapcsolatban szeretnék tájékoztatást
adni a képviselő-testület részére.
- Zárt ülésen belül egy átmeneti segélykérelem megtárgyalására kerülne sor.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2012. évi árubeszerzéseihez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása, és új eljárás kiírása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. EU Élelmiszersegély Program lebonyolítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Iskola fenntartásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki kell mondanunk a mezőgazdasági gépekre kiírt
közbeszerzési eljárás eredménytelenségét. Az ajánlattételi felhívások a felhívásban szereplő
határidőben kiküldésre kerültek, de a megadott ajánlattételi határidőig egy ajánlattevő sem
nyújtotta be ajánlatát. Ennek az okát nem tudjuk, vagy nem nyitották meg az e-mailjüket, vagy
más egyéb indoka lehet. Egyébként történt már egy hasonló eset egy korábbi közbeszerzés
2

során az egyik ajánlattevő nem nézte meg az e-mailjét, és ezért nem teljesítette a hiánypótlási
kötelezettséget.
Szakály Zsolt képviselő: Papíralapon is küldjük ki a cégek részére a felhívást, mindenképp
tértivevénnyel ellátva!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen ennek nincs akadálya. Egyébként a
kiválasztott cégek között olyan is volt, aki régebben érdeklődött a beszerzésekkel
kapcsolatban, én akkor tájékoztattam, hogy közbeszerzési eljárás lesz kiírva. Mégsem nyújtott
be ajánlatot.
Debreceni Zsolt képviselő: Mindegyik cég elég nagymúltú, ezért szinte érthetetlen, miért nem
nyújtottak be ajánlatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A levelező szerver egyébként jelezte volna, ha bármelyik
üzenet kézbesíthetetlen lett volna.
Szakály Zsolt képviselő: Akár levélszemétnek is minősíthette az outlook-juk a levelet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Talán.
- Tehát a határozati javaslattal egyetért-e a képviselő-testület, azzal a kiegészítéssel,
hogy az ajánlattevők részére postai úton is kerüljön megküldésre a felhívás?
Bejelentem, hogy a bíráló bizottsági tagságom miatt nem veszek részt a szavazásban.
Kérem, név szerint szavazzunk!
Debreceni Zsolt képviselő: igen.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: igen.
Szakály Zsolt képviselő: igen.
Antal Gábor képviselő: igen.
Kövér Attila képviselő: igen.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
95/2012. (X. 04.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2012. évi árubeszerzéseihez
kapcsolódó – mezőgazdasági gépek beszerzésére vonatkozó – 2012.
szeptember 11-én megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárását a
Kbt. 76. § (1) a) pontja értelmében eredménytelenné nyilvánítja.
b) A 2012. évi árubeszerzésekre vonatkozóan új hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárást indít az előterjesztéshez mellékelt ajánlattételi
felhívásban foglaltak szerint.
Az ajánlattételi felhívást a következő ajánlattevők részére küldi meg:
1. AGROKER HOLDING ZRT.

4400 Nyíregyháza, Kinizsi u. 2.
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2. ERŐGÉP-SZERVIZ KFT.
4030 Derecske, Dobó u. 18. sz.
3. NYIR-AGROCAR KERESKEDELMI BT.
4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.
4. ZETOR-VAS
4400 Nyíregyháza, Benzúr tér 17.
5. Zákány Szerszámház Kft.
4029 Debrecen, Faraktár u. 76. sz.
Felhívja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás megküldéséről
elektronikus, valamint postai, tértivevényes módon is gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. október 5.
2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a
szokásos módon újra sor kerül élelmiszersegély csomagok kiosztására. A segélyszervezet által
megadott jövedelemhatárok szerint bizonyos korlátokat szabnunk kell. A kérelmet és a
felhívást és felhívást a honlapon is közzétesszük. Volt, aki kérte is, hogy legyen közzé téve a
kérelem. A tervek szerint a csomagok kiosztására november elején kerülne sor. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
96/2012. (X. 04.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

-

az előterjesztésnek megfelelően támogatja, hogy az EU
Élelmiszersegély Program 2012. őszi kiosztása során a létminimum
közelében élők, illetve a kisnyugdíjasok számára kerüljön
kiosztásra a természetbeni élelmiszersegély, egységes csomagok
formájában.
Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, valamint a Vámsopércsi
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot az
élelmiszersegély csomagok kiosztásának megszervezésére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester,
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Vámospércs
Határidő: 2012. november 30.
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Szolgálat

3. NAPIREND
(Szóbeli tájékoztatás.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztattam már korábban a képviselő-testületet, hogy
2013. január 1-jétől változás következik be az oktatási intézmény működtetésében. A
pénzügyi paramétereink ha megengednénk, működtethetnénk az iskolát. Sajnos nem teszik
lehetővé a pénzügyi paramétereink ezt. Ráadásul amennyiben a helyi önkormányzatok nem
maximalizálják majd a helyi adóbevételeiket, akkor a normatívából kevesebbet kapnak.
Amennyiben pedig sikerül az adókat beszedni, akkor pedig még biztosítanak hozzá
normatívát. Ez a cél. Az iparűzési adónál a maximum két százalék. Most nálunk másfél
százalék. A kommunális adónál pedig a maximum tizenkétezer forint évente.
Debreceni Zsolt képviselő: Falugyűlést-közmeghallgatást ebben az évben meg kell tartsuk,
ezeket a dolgokat el kell mondanunk, hogy nem a testületen, nem a jegyzőn, nem a
polgármesteren múlik, hogy nem tudjuk az iskolát fenntartani. El kell mondanunk, hogy ez a
törvényalkotásból következik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Feladatalapú finanszírozás lesz. Például közvilágítás,
zöldterület-karbantartás, stb.
Balázs László jegyző: Útfenntartásra kb. százezer forintot fognak biztosítani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lesz finanszírozás, viszont elvárják, hogy az
önkormányzat a saját bevételeit emelje meg. Amennyiben felemeljük az adót, akkor sem lesz
több a bevételünk, hiszen nem biztos, hogy be is tudjuk azt szedni, de akkor legalább már nem
szankcionálnak bennünket. Egyébként az adót rendeletben kell megállapítani, ennek a
rendeletnek a megalkotására 2012. december elsejéig van lehetőségünk. Új állami
költségvetés november végén lesz, akkor már pontosabban látunk minden. Ahogy jelenleg
kinéz, kb. tizenöt-húszmillió forinttal kevesebb támogatást fognak biztosítani jövőre nekünk.
Debreceni Zsolt képviselő: Itt van a civilszervezetek támogatását. Maga az orvosi ügyelet
nekünk közel négymillió forintba kerül. Itt van a járóbeteg-szakellátó központ is. A többi
település is azt mondja, hogy ők sem tudják, miből fognak a járóbeteg központ működéséhez
pénzt biztosítani. Kötelező lesz pedig biztosítani hozzá az előírt működési költségeket, mivel
ezt vállaltuk a pályázat során.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ahhoz, hogy tervezni tudjunk, látnunk kell először az
állami költségvetést.
Szakály Zsolt képviselő: Ismét homályosan látunk, nem látjuk, mi van leírva a papíron, ez az
egész még képlékeny. Hogy tervezzünk akkor, ha nem ismerjük a jövő évi normatívákat, és
hogy milyen bevételek tervezzünk? Az iskola, mint intézményegység, a költségvetésben
normatíva szempontjából nem fog szerepelni, de az összes többiről semmit sem tudunk. Egyre
nehezebb lesz a helyzet, az biztos. Bízom benne, hogy a vámospércsi járóbeteg központot az
állam átveszi majd. Amennyiben nem veszi át, Vámospércs sem biztos, hogy fenn tudja
tartani. Vámospércs a mi egyetértésünkkel pályázott. Arról volt szó, hogy jövőre a megyei
egészségügyi központokat is átveszi az állam. Akkor nagy terhet venne le a vállunkról.
Amennyiben megemeljük az adókat, akkor sem járunk jobban, mintha nem emelnénk meg.
Hiába emeljük meg, ha nem tudjuk beszedni majd az adót. Nem lett jobb a családok anyagi
helyzete, hanem még rosszabb lett.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Itt vagyunk a szennyvízberuházás előtt, és még
emeljük meg az adókat?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az a jó hír, hogy úgy döntöttek, hogy a szennyvízpályázat
kezdeti támogatási aránya helyett elértük a kilencvenöt százalékos támogatottságot. Szinte
lehetetlen lett volna a jelenlegi helyzetben a kezdeti pályázati támogatás mellé a lakossági
önerőt összeszedni ebben a nehéz helyzetben.
Tehát visszatérve az eredeti napirendhez: háromezer fő alatti településeken eleve elviszi az
állam az iskola fenntartását, háromezer fő feletti települések esetében pedig nem. Háromezer
fő alatti település csak akkor vállalhatja az iskola működtetését, ha van erre a
költségvetésében fedezet. Egyébként a környéken szinte egy önkormányzat sem akarja vállalni
az iskola működtetését.
Balázs László jegyző: Tehát a testület kinyilatkozza, hogy nem vállalja az általános iskola
2012. január 1-jétől történő működtetését.
Debreceni Zsolt képviselő: Amennyiben ez a határoztunkban így fog szerepelni, nem a
legjobb lesz. Érzékeltessük már azért az utókor számára, hogy ez nem azért van, mert nem
kívánjuk működtetni tovább az iskolát. Nem kell szégyenkeznünk egyébként a környező
településeikhez képest sem az iskola állagában, sem felszereltségében. Nem szívesen adjuk
oda az iskolát, hanem azért adjuk oda, mert nem tudjuk majd tovább működtetni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a törvény erejénél fogva eleve az állam lesz a
működtető a háromezer fő alatti településeken .Tehát csak háromezer fő felettieknek kell
nyilatkozniuk arról, hogy kívánják-e az iskolájukat fenntartani vagy sem.
Debreceni Zsolt képviselő: Rákényszerítenek bennünket, hogy mondjuk ki, hogy nem akarjuk
működtetni az iskolát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van egy elfogadott törvény, amely kimondja, hogy
Nyírmártonfalva nem működtetője az iskolának. A 2012. évi nemzeti köznevelésről szóló
törvény 2013. január elsejétől alkalmazandó 74. §-ának (4)-(6) bekezdései rendelkeznek a
2013. január elsejétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési
intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működétetésének
kérdéseiről. Háromezer fő lélekszám alatti településeken alapesetben a közoktatási intézmény
fenntartója az állam. Ezt a képviselő-testület tudomásul veszi.
Szakály Zsolt képviselő: Szerintem erről a képviselő-testületnek felesleges határozatot hoznia.
Antal Gábor képviselő: A testület megállapítja a törvényre hivatkozva, hogy 2013. január
elsejétől az állam veszi át az iskola működtetését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát ha lenne olyan, háromezer fő alatti település
önkormányzata, aki mégis működtetni szeretné az iskolát, akkor kellene csak határozatot
hoznia. Erről szól ez a megkeresés.
Antal Gábor képviselő: Január elsejétől a törvény erejénél fogva az állam átveszi az iskolát.
Ezt kimondhatjuk. A határozat második részében szerepelne, hogy a törvényben foglalt
lehetséges működtetést pedig az önkormányzat anyagi lehetőségei miatt nem kívánja vállalni.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerintem nem kell erről határozatot hoznunk. A mi
esetünkben a törvény szerint eleve az állam a működtetője az iskolának.
Debreceni Zsolt képviselő: Október másodikán kaptuk ezt a levelet. Amennyiben ezzel
kapcsolatban nem szükséges határozathozatal, akkor is szerepel majd a jegyzőkönyvben,
hogy mi szeretnénk működtetni az iskolát, de nem tudjuk működtetni az anyagi lehetőségek
miatt sem, és még nem ismerjük a jövő évi költségvetést sem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nagy kockázat nincs, mert amelyik önkormányzat mégis
működtetni kívánja az iskolát, visszavonhatja a kérelmét.
Balázs László jegyző: A határozatban akkor annyinak kellene szerepelnie, hogy a képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul vette.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért ezzel a képviselő-testület?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
97/2012. (X. 04.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
az általános iskola 2013. január 1-jétől történő működtetéséről szóló
tájékoztatást tudomásul vette.
Felelős: -Határidő: -KÜLÖNFÉLÉK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hagyomány szerint október 27-én megrendezésre kerül az
idősek napja. Buszt fogunk indítani. Műsor és megvendégelés lesz. Számítok a képviselőtestület megjelenésére.
Szakály Zsolt képviselő távozott a testületi ülésről.

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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