Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
1/2013. (I. 07.)

Tárgya

2/2013. (I. 07.)
3/2013. (I. 07.)

4/2013. (I. 07.)

EU Élelmiszersegély Program
Vámospércs Térségi Járóbeteg Szakrendelő jelzálog
biztosításához hozzájárulás
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat között az
iskolára vonatkozó vagyonkezelési szerződés
jóváhagyása
Közalapítvány megszüntetésére vonatkozó 123/2012.
(XI. 26.) kt. határozat módosítása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 07-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt, Papp Sándor képviselők (7 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: -----Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő
napirendi pont
megtárgyalására, valamint a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
- KIK vagyonkezelési szerződés jóváhagyása,
- 123/2012. (XI. 26.) kt. határozat módosítása a közalapítvány megszüntetésére
vonatkozva,

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.

Napirend:
1. EU Élelmiszersegély Program
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Vámospércs Térségi Járóbeteg Szakrendelő jelzálog biztosítására hozzájáruló
nyilatkozat megadása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. KIK vagyonkezelési szerződés jóváhagyása az iskola átadásával kapcsolatban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. 123/2012. (XI. 26.) kt. határozat módosítása a közalapítvány megszüntetésére
vonatkozóan
Előadó: Balázs László jegyző
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés?
Papp Sándor képviselő: Lehetséges-e, hogy a községben minden család részesüljön a
csomagból?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően minden rászorult részére
biztosított lesz az élelmiszercsomag. Van-e még kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását:
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
1/2013. (I. 07.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
-

az EU Élelmiszersegély program keretében kiosztható segélyek
előterjesztésben szereplő érintetti körével és jövedelmi
kategóriával egyetért.

-

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett rászorultak
körében az élelmiszersegély kiosztásáról gondoskodjon.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. jan. 30.

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e?
Szakály Zsolt képviselő: Szükség esetén marad-e az önkormányzatnak jelzálogfedezete?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Több ingatlan van a tulajdonunkban, amelyet szükség
esetén jelzálogfedezetként felhasználhatunk.
Gajdos István képviselő: Milyen összegű hitelt kíván felvenni a Kft?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tízmillió forint összegű hitelt terveznek felvenni.
Hozzászólás van-e?
Szakály Zsolt képviselő: Ezért a gesztusért cserébe a Nonprofit Kft. további munkanélküli
lakosokat is alkalmazhatna.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jelezni fogom a Kft. részére.
- Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
2/2013. (I. 07.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

hozzájárul, hogy a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat tulajdonát képező,
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 42. sz. alatti (Hrsz. 696) ingatlant a Vámospércs
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvételéhez,
maximum tízmillió forint erejéig, felhasználhassa fedezetként.

-

Felhatalmazza a polgármestert a jelzálogszerződéssel kapcsolatos okiratok aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. január 10.

3. NAPIREND
(A vagyonkezelési szerződés tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: Nem találok rendelkezést a melegítő konyha ingyenes használatára
vonatkozóan. Nem kellene rendezni valamilyen módon ezt a szerződésben?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szerződés tervezet ezt a kérdéskört valóban nem
rendezi. A KIK vezetője felé e kérdést jelezni fogom. A szerződéstervezet 26., 27., 28. pontja
nem vonatkozik önkormányzatunkra, mivel nem adunk át vagyonkezelésre olyan ingatlant,
amelyen a KIK és az önkormányzat közös használata valósulna meg. Javaslom, hogy a
szerződés-tervezetet a 26., 27., 28.. pontja nélkül hagyja jóvá a képviselő-testület.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
3/2013. (I. 07.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
az e jegyzőkönyv mellékletét képező, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
és Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat között az iskolára vonatkozó
vagyonkezelési szerződés tervezetét a 26., 27., 28. pontok kivételével
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. január 30.
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4. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés.)
Balázs László jegyző: A Debreceni Törvényszék a Nyírmártonfalva Községért Közalapítvány
megszüntetésére vonatkozó 123/2012. (XI. 26.) kt. határozattal kapcsolatban hiánypótlásra
hívta fel az önkormányzatot, miszerint a megszüntetésre vonatkozó kérelmen kívül
nyilatkozni kell a megszüntetés Ptk. szerinti okára is. Ezért javaslom a képviselő-testületnek,
hogy a megszüntetés kérelmében olyan indokot fogadjon el, miszerint az alapítvány céljainak
megvalósítása lehetetlenné vált, mivel nincs olyan személy, aki az alapítvány vezető
szerveiben végzendő munkát elvállalná, és esetében nem állna fenn összeférhetetlenség. E
szerint kellene módosítanunk a 123/2012. (XI. 26.) kt. határozatunkat.
(Kérdés, hozzászólás nem volt.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e ezzel a képviselő-testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
4/2013. (I. 07.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a 123/2012. (XI. 26.) kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
a) A Nyírmártonfalva „Községért Közalapítvány”-t 2012. december
31-ével megszünteti.
b) A Közalapítvány megszüntetése okaként a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. tv. 74/E § (3) bekezdését jelöli meg, miszerint
az Alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált.
c) Az Alapítvány megszüntetésére és az Alapítvány nyilvántartásból
való törlésére irányuló kérelmet a Civilszervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. tv. 59. § (2) bekezdése szerint mint Alapító
nyújtja be a Debreceni Törvényszék részére.
Felhívja a polgármestert a közalapítvány törlésére vonatkozó kérelmet
és a testület határozatát határidőben küldje meg a Debreceni
Törvényszék részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. január 17.
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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