Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 6-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
127/2012. (XII. 06.)

Tárgya
ÁMK mint intézmény megszüntetése, felhatalmazás új
alap. okirat (óvoda) készítésre, könyvtári szakfeladatok
önk.-nál történő szerepeltetésére
óvoda és óvoda konyha infrastruktúra szétválasztására
megbízás a pm. részére ktg-ek felmérésére
AKSD hull. sz. szerződés meghosszabbítása
Nyíradony Mikrotérségi Int.Fennt. Társ. Megáll. vmint
Alap. Oki. jóváhagyása

128/2012. (XII. 06.)
129/2012. (XII. 06.)
130/2012. (XII. 06.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 6-án tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol: ---Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontokra azzal, hogy az iskola átadás-átvételére vonatkozó megállapodás
tervezet nem kerül most jóváhagyásra, csak tájékoztatást ad erről a napirendről.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1. Javaslat az Általános Művelődési Központ, mint intézmény megszüntetésére, új intézmény
létrehozására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Óvodai főzőkonyha átszervezése
Előadó: Balázs László jegyző
2. Iskola átadás-átvételére megállapodás tervezet jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Felhatalmazás a polgármester részére az AKSD-vel érvényben lévő hulladékszállítási
szerződés meghosszabbítására a közbeszerzési eljárás lezárultáig
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
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Társulás

módosított

Társulási

Balázs László jegyző: Kiegészítésem van a napirendhez. A határozati javaslatba bele kell
tennünk, hogy az ÁMK 2012. december 31-ei hatállyal jogutódlással szűnik meg. Jogutódok:
- KIK Intézményfenntartó Központ állami fenntartásban (ált. isk.)
- Önálló Napköziotthonos Óvoda önkormányzati fenntartásban
- Művelődés jellegű intézmény, közkönyvtár (önk. szakfeladathoz, önk. fenntartásban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A minimum elvárás az volt, hogy az önkormányzat az
alapító okiratból vegye ki az iskolát. Nálunk Általános Művelődési Központ működik, arról,
hogy mi legyen ezekkel, arról a törvény nem rendelkezik. Az első lehetőség lett volna, hogy
az ÁMK-ból kihúzzuk a közoktatási feladatot, és megmaradt volna, mint Általános
Művelődési Központ az intézmény. Akkor is kellett volna alapító okiratot módosítani.
Valószínű, hogy 2014. január 1-jétől az óvodák államosítása is meg fog történni. Ezért
célszerű, hogy az most az óvoda önálló intézmény legyen. Magában a költségvetésben is
akkor ad magasabb normatívát az állam, ha önálló az óvoda. Másik lehetőség, hogy még ott
van a művelődési ház és a könyvtár. A könyvtár esetében viszont támogatott létszámleépítés
volt. Amikor azt igénybe vettük, még nem volt látható, hogy ekkora változások következnek
be az intézményeinkben. Ha önálló könyvtárunk lenne, 3,5 millió forintot kellene
visszafizetni, amennyiben visszaállítanánk a megüresedett álláshelyet. Ezért az önkormányzat
szakfeladataihoz hozzuk át a könyvtári feladatokat. Van egy folyamatban lévő TIOP
pályázatunk, amivel az a helyzet, hogy önálló közművelődési intézményt feltételezne. Nincs
most több információnk erről, támogatási szerződésünk van, velük kell majd egyeztetnünk,
hogy hogyan tovább. A december 17-ei ülésünkre hoznunk kell az alapító okiratokat, hogy
január 1-jére minden rendben legyen. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.)
Szakály Zsolt képviselő: A könyvtár önállósága vagy nem önállósága a legfontosabb. Azt kell
eldönteni, hogy 3,5 millió forintot a költségeivel együtt visszafizetünk, vagy elesünk a 8
millió forint pályázattól. Ezt érdemes megkérdezni, itt viszont lesz jogutód is. Eddig sem volt
önálló a könyvtár, és szerintem megkaphatjuk ezért a TIOP-os pályázatot .Ennek utána kell
járni. A határozat arról szól, hogy megszüntetjük az ÁMK-t december 31-ével. Mi lesz a többi
intézmény neve?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azért írtuk bele, hogy elképzelhető, hogy a TIOP-os
pályázat sorsát, és a 3,5 millió forint létszám-leépítési pénz visszafizetésének lehetőségét. Az
biztos, hogy az álláshely visszaállítása miatt vissza kellene fizetni a 3,5 millió forintot, ezt
megkérdeztük a kincstártól. A nyolcmillió forintnyi pályázat eszközök beszerzésére szól, igaz,
hogy nőne a vagyonunk, mint pl. informatikai eszközök, stb., de a 3,5 millió forintot akkor
vissza kell majd fizetnünk, pénzben.
Gajdos István képviselő: Már utánajártatok ennek?
Kövér Mihály Csaba polgármester:Telefonon.
Gajdos István képviselő: Ez az egész átalakítás az önkormányzattól teljesen kívülálló ok miatt
következett be. Szerintem ezt a pénzt nem kérhetik vissza.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Érdeklődtünk a kincstárnál. Igaz, hogy nem miattunk
következik be az intézmények átszervezése, de a rendelet szövege egyértelmű. Nem
foglalkoznak azzal, hogy mi miatt következik be az átszervezés.
Gajdos István képviselő: Ebben valószínűleg nem csak a mi önkormányzatunk érintett.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elképzelhető, hogy talán alkotnak erre is jogszabályt.
Legtöbb kisebb önkormányzat többcélú intézmény keretében működtette a közművelődési
intézményt. Jelenleg még nincs ilyen jogszabály. Mi a könyvtárat betesszük az önkormányzat
szakfeladataihoz, utána esetleg alakíthatunk egy önálló könyvtárat is. Lehet, hogy egy
hónapban kétszer is kell majd alapító okiratot készíteni. Nevet is kell az alapító okiratba írni.
Most a határozatunk az irányról szól, hogy indítsuk el a folyamatot. Beszéltem az
óvodavezetővel, ők az Aprajafalva Óvoda elnevezést szeretnék adni az óvodának. A
szülőkkel szükséges erről megegyezni.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem biztos azért, hogy a pályázatot nem tudjuk majd
véghezvinni. Majd látjuk, de most át kell szervezni az intézményt.
Antal Gábor képviselő: Szakály Zsolt és Gajdos István képviselőkkel értek egyet. Nem mi
akartuk, hogy ez az egész így legyen. Nyolcmillió forintos pályázatról van szó. Egészítsük ki a
határozatot azzal, hogy mi ettől függetlenül igényt tartunk a nyolcmillió forintos pályázatra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez egy uniós pályázat, amelynek a feltételei fognak ránk
vonatkozni.
Balázs László jegyző: A határozati javaslat D) pontban megfogalmazhatjuk, hogy a
polgármester vegye fel a pályázat kiírójával a kapcsolatot ebben az ügyben. A képviselőtestület pályázatra továbbra is igényt tart.
Gajdos István képviselő: Az E) pontban pedig szerepeljen, hogy az átszervezések nem rajtunk
állnak, és vis maior helyzetnek tekintjük ezt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nekem is fájnak, ha nem részesülhetnénk e miatt a
pályázatban, de amennyiben mondjuk a négymillió forint létszámcsökkentéssel kapcsolatos
pénzt leinkasszózzák a számlánkról pl. segélyosztáskor, az még rosszabb helyzet. Tehát a
határozati javaslatot a képviselő-testület elfogadja-e az elhangzott kiegészítésekkel?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
127/2012. (XII. 06.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a) A Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. sz. alatti székhelyen lévő Általános Művelődési
Központot 2012. december 31-ei hatállyal jogutódlással megszünteti. Jogutódok:
- KIK állami fenntartással (általános iskola)
- Önálló Napköziotthonos Óvoda önkormányzati fenntartásban
- Művelődés jellegű intézmény, közkönyvtár önkormányzati fenntartásban, önk.
szakfeladatban
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b) 2013. január 1-jétől önálló Napköziotthonos Óvoda létrehozását határozza el. Felhívja
a jegyzőt, hogy az új intézmény létrehozásával kapcsolatos alapító okiratot terjessze a
képviselő-testület elé elfogadásra.
c) 2013. január 1-jétől a közművelődési és könyvtári feladatokat az önkormányzat
szakfeladatai között látja el.
Felhívja a jegyzőt, hogy ezzel kapcsolatban az önkormányzat szakfeladat-rend
szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést terjessze a képviselő-testület elé
elfogadásra.
d) Megbízza a polgármestert, hogy a könyvtár informatikai fejlesztésére elindított TIOPos pályázat kiírójával vegye fel a kapcsolatot. A képviselő-testület a pályázatra
továbbra is igényt tart, mivel az átszervezést vis-major helyzetnek tekinti.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Balázs László jegyző
Határidő: 2012. december 17.
2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Amennyiben át tudjuk az infrastruktúra rendszereket építeni, akkor
takarékosabban működhetne az intézmény, és külön mérhető lenne minden közműfogyasztás
a konyhán is. A rezsi is alapja térítési díjaknak. Mindent leírtam az előterjesztésben.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez azt jelenti, hogy megpróbálunk előre gondolkodni.
Tehát amennyiben jövőre az óvodát is állami működtetésbe vennék, a konyha külön működne,
és azt esetleg megtarthatnánk. Az épület régen épült, az infrastruktúra is elég régi. Egy gázterv
kb. százezer forintba kerül, nyilván meg kell nézni a villanyhálózatot is, másik vízórára,
villanyórára és gázórára is szükség lesz. A fűtésrendszert is ketté kell választani, valamint
szükség van még egy kazánra, mert ezt másképp nem lehet megoldani. Ennek az egésznek
járulékos költségei vannak. Keresek szakembereket, hogy mérjék fel a költségeket. Ez
többszázezer forint lehet, viszont, ha nem csináltatjuk meg, és tényleg viszik az óvodát is,
akkor ott fogunk állni, hogy mi legyen akkor majd a konyhával.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nincs ennél jobb megoldás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A törvény nem tud kezelni egyedi eseteket. Legtöbb
helyen a konyha külön működik az óvodától. Van pl. az iskolánál egy szolgálati lakásunk, azt
nem adjuk át ingyenes vagyonkezelésbe az iskolával együtt.
Antal Gábor képviselő: Ésszerű javaslat ez. A vezetékrendszer ki van építve. A vízóránál
külön aknába kell elhelyezni az órát. A gáz esetében is, és kazánt kell vásárolni. Nyilván ez
költségekkel fog járni. Bízzuk meg a polgármestert, hogy indítsa el a folyamatot!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Előzetesen egy felmérés lesz. Sajnos többre van annál
szükség, minthogy órákat szerezzünk be.
Szakály Zsolt képviselő: Kb. milliós nagyságú költsége lesz ennek az egésznek. A kiviteli
tervek is költségesek. Időre és pénzre lesz szükség. Felkérjük a polgármestert, hogy járjon
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utána a költségeknek, és majd tárgyaljuk újra az ügyet. Volt egy felújítás ebben az épületben,
ott korszerűsítették a villanyhálózatot. Láttam, hogy az iskola fűtéskorszerűsítése mivel járt.
Az óvoda esetében le kell választani az épületet két felé infrastruktúra szempontjából. Ez nem
csak annyi lesz, hogy két csövet beraknak. És még ott lesz a helyreállítás költsége is.
Antal Gábor képviselő: Nem biztos, hogy ketté kell bontani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Túlságosan előrehaladtunk.
szakembereket, és a testület elé terjesztem a költségeket.

Először

keresek

Gajdos István képviselő: Van egy faaprítékolónk, lehetne egy alternatív fűtési megoldás a
konyhában.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
128/2012. (XII. 06.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

-

Felkéri a polgármestert, hogy a napköziotthonos óvoda konyhája
közművei leválasztásának költségeit munkáltassa ki és
ismertesse a képviselő-testülettel.
Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a konyha szakfeladatát
az önkormányzat által ellátandó szakfeladatok közé sorolja át,
illetve az ezzel kapcsolatos szabályozási teendőket végezze el.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Balázs László jegyző
Határidő: felmérésre: 2012. december. 20.
Alapító okirat szabályozására: 2012. december 31.

3. NAPIREND
(szóbeli előterjesztés)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Bár a képviselő-testület részére kiosztottam a
megállapodás tervezetét, de nem kell még jóváhagynunk, mivel a tizenöt darab melléklet még
nem készült el. Nem tudom, egyébként kihirdették-e már amúgy az új törvényt ezzel
kapcsolatban. Szerda reggelig a tizenöt mellékletet meg kell csinálni, és utána ismét testületi
ülés szükséges a jóváhagyáshoz. Jövő hét kedden a végleges dokumentumot el kell fogadnia a
testületnek, ugyanúgy, mint a járási hivatallal kapcsolatos megállapodást. A tervezetet azért
adtam oda a testület részére, hogy tanulmányozzák addig is a képviselők. Még az is lehet,
hogy a decemberi pedagógusbért mi fizetjük, és csak utólag adják majd vissza nekünk.
Szakály Zsolt képviselő: Olyan jó adattáblákat küldtek, hogy nem szerkeszthető, és egy-egy
adattábla 6-7 külön munkafüzetből áll.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát most még nem hozunk határozatot, kedden
visszatérünk a megállapodás tárgyalására.

4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elindítottuk a közbeszerzései eljárást a hulladékszállítási
szerződésre. Remélem, hétfőre elkészül a kiírás is. A pótkocsira is van érvényes ajánlatunk,
testületi ülés lesz hétfőn ismét ebben az ügyben is. Ettől függetlenül kérnék felhatalmazást a
hulladékszállítási szerződésünk meghosszabbítására. Az AKSD írt egy levelet, hogy meg kell
hosszabbítani a szerződést ahhoz, hogy folytassák a közbeszerzési eljárás lezárásáig a
hulladékszállítást. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
129/2012. (XII. 06.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Az önkormányzat és az A.K.S.D. Kft. között 2012. december 31-ig
érvényben lévő szerződést meghosszabbítja a hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos, hirdetmény nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lezárultáig.
Megbízza a polgármestert, hogy a szerződés meghosszabbításáról
gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. december 31.

5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
esetében módosítani kell a Társulási Megállapodást, mivel megszűnik a kistérség. A
Nyíradonyi Intézményfenntartó Társulásban a bölcsődei ellátással kapcsolatban vagyunk
benne. Szakály Zsolt képviselő vett részt a legutóbbi társulási ülésen.
Szakály Zsolt képviselő: A jogszabályi hátteret ismertették az ülésen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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130/2012. (XII. 06.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
elhatározza és támogatja, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás átalakuljon 2013. január 1. napjával jogi
személyiségű társulássá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. Törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően. A
képviselő-testület a fentieknek megfelelően a Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását, valamint a és a Nyíradonyi Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást és a szükséges dokumentumokat aláírja és a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, és az ülést bezárja.

k.m.f.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző
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