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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 6-án tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt,
Papp Sándor képviselők (6 képviselő)
Balázs László jegyző
Almási Sándor – Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat elnöke
Kövérné Könnyű Brigitta – Nefelejcs Hagyományőrző C. Társ. tagja

Igazoltan távol: Antal Gábor képviselő
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontra, az alábbi
kiegészítéssel:
2. Napirend: Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat kérelme (szóbeli előterjesztés)
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.

Napirend:
1. „Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító beruházás” megvalósítására irányuló
pályázat benyújtásához szükséges döntés meghozatala
2. Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat kérelme
Előadó: Társulat elnöke
(szóbeli előterjesztés)
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ismert a képviselő-testület előtt, hogy másfél éve
elkezdtük az ivóvízminőség-javító programmal kapcsolatos pályázatot. Elkészült a részleges
megvalósíthatósági tanulmány, valamint a költség-haszonelemzés is. Ezek a pályázat
benyújtásához szükségesek. A részleges megvalósíthatósági tanulmány szerint a lakosság
teherbíró képessége nulla. A vízdíjemelés egyébként már nem a képviselő-testület hatásköre.
Uniós pályázatról van szó, melyre nyolcvanöt százalék a támogatás mértéke, a fennmaradó
tizenöt százalékot pedig az EU önerő alapból pályázzuk. Amit csak a pályázati kiírás szerint
bele lehetett tenni a pályázatba, azt a pályázat készítői bele is tették. A szolgáltatókkal az
egyeztetés megtörtént. Nyírmártonfalván a kettes kút bekötését a rendszerbe már évek óta
tervezzük, most úgy néz ki, hogy a pályázat által ez is megvalósul. Van-e kérdés?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Átlagolva szerepel itt a vas, arzén, és egyéb, a vízben
található anyagok értéke. Ez csak az egyes, vagy a kettes kútra is vonatkozik? Kizárt, hogy ez
az összetétel mind a két kútnál egyforma legyen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudom, de a kettes kút is a hálózatra termel. Az
összes keménység a mi vizünkben magas, így nagyon lágy a víz. Az arzén és a vastartalom
aránya sem változott a vízben, de január 1-jétől új uniós határértékek vannak, amiknek meg
kell felelni.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Elképzelhető, hogy ez itt csak a kettes kút értéke, és
lehet, hogy az egyes kút értéke jó.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Calgont nálunk biztosan nem kell használni. Amikor
ezeket a vasból készült átkötőket kicserélik, még jobb lesz a rendszer. Tíz éve szeretnénk már
a kettes kutat bekötni a rendszerbe, ez most megvalósul, és lesz egy szűrőberendezés is, hogy
a víz megfeleljen az új uniós határértékeknek. Elfogadja-e kérdező a választ?
Kérdező a válaszadást elfogadja.
Szakály Zsolt képviselő: A Nyírmártonfalvára eső teljes nettó költség százhárommillió forint.
Ennyivel nő az ivóvíz-hálózat teljes értéke. A vízművel kötött szerződéssel kapcsolatban
felmerült bennem, hogy ez a vagyon nőni fog. Kell-e ezért a vízművel kötött szerződésünket
módosítani. Szerintem erre később mindenképpen gondolni kell majd. Támogatom a
beruházást, egyrészt a kettes kút vízminősége jobb lesz, másrészt pedig a lakosoknak és az
önkormányzatoknak nem kerül semmibe, a vagyonunk pedig nőni fog.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A víziközmű vagyon értéke nő, rá kell aktiválni majd a
növekedést, és majd a szennyvíz-vagyont is. Január 1-jétől az összes víziközmű vagyon
visszajön az önkormányzathoz. Technikailag ezt kivitelezni természetesen időfaktor. A vízmű
ötvenegy települést üzemeltet. A víziközmű törvény is új, teljesen új felállás van.
Nyilvánvaló, hogy a szerződés mellékleteit majd módosítani kell. Nem biztos, hogy a vízmű
egyébként önmagában helyt tud majd állni. Bővült a települések köre, akik a HB-i
Önkormányzatok Vízmű Zrt-hez tartoznak. Jelenleg a százötvenezer lakos egyenértéket eléri a
vízmű. Amennyiben viszont ezt az egyenértéket a törvény továbbemeli, akkor a vízmű zrt.
mint szolgáltató továbbra is megmarad, csak fuzionálni fog más vízművel.
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Nyírmártonfalvának most 1,4% részvénye van a Vízmű Zrt-ben. Amennyiben bemegyünk egy
még nagyobb cégbe, akkor ez a részvény még kevesebb lesz. Kérdező elfogadja-e a választ?
Szakály Zsolt képviselő: Igen.
Gajdos István képviselő: Az ÁFA hogyan lesz finanszírozva?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ennél a pályázatnál az ÁFA is finanszírozott, vagyis
központilag száz százalék támogatottságú a pályázat. Ki kell fizetni az ÁFÁ-t, és a HB-i
Önkormányzatok Vízmű Zrt. ott lesz, mint üzemeltető, kötelezték, hogy beszálljon, mint
pénzügyi partner.
Gajdos István képviselő: Ők lesznek a kivitelezők?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Közbeszerzési eljárás lesz, de természetesen jó lenne ha a
saját cégünk árbevételét tudnánk növelni, például úgy, ha a az ivóvíz-minőségjavító
beruházást ők nyernék meg. A Vízmű Zrt. kétszázmillió forintos megtakarítási csomagot
vezetett be a cégnél, mivel a tavalyi évhez képest kétszázmillió forint közműadót kell
megfizetniük az államnak. Amióta Dr. Nagy Miklós a vezérigazgató, a cég ástrukturálásra
került. A kormány részéről elvileg volt egy ígéret, hogy a közműadót felül fogják vizsgálni,
mert például egy Debrecen nagyságú település nem fizet annyit, mint a HB-i Önkormányzatok
Vízmű Zrt. Ez elég aránytalan. Március közepéig az első negyedévi közműadót már be kell
fizetnie a cégnek, mindegy, hogy mennyi árbevétele volt eddig erre az évre. Kérdés van-e?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
22/2013. (III. 6.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő – testülete:
- egyetért a „Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása”című,projekt
megvalósításával és az erre irányuló pályázat „KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség –
javítás ” című konstrukcióra történő benyújtásával.
- elfogadja a projekt költségvetését az alábbiak szerint:
- A projekt elszámolható összköltsége: 503 935 000 Ft,
- A KEOP támogatás összege:448 052 489 Ft,
- A szükséges önerő: 55 882 511 Ft,melyből Nyírmártonfalva Község a rá eső
11.485.793 Ft, saját erőt 100 %-ban EU Önerő Alap pályázat során elnyert
támogatásból kívánja biztosítani.
-

felhatalmazza a Bojt és Térsége Ivóvízminőség – javító Társulás elnökét, hogy
nyújtsa be a pályázatot a KEOP 1.3.0/09-11 Ivóvízminőség – javítás ” című
konstrukcióra.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. március 8. a pályázat benyújtására
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2. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés.)
Almási Sándor – Nefelejcs Társulat elnöke: Május 1-jére szeretnénk a falumúzeum
megnyitásának évfordulójára egy kisebb rendezvényt csinálni, és egy kemencét építeni. A
hivatal udvarán vannak bontott téglák, azt szeretnénk elkérni a kemence megépítéséhez. A
másik kérésünk az lenne, hogy mivel a falumúzeum udvara elég kicsi, ezért a parkot és a
múzeum udvart elválasztó kerítést lebontanánk, társadalmi munkában. Kb. 20-30 ember azon
az udvaron már nem fér el, és maga a kemence is helyet foglal. Érintene a rendezvény kb. száz
főt, ezért kérnénk, hogy a testület járuljon hozzá a kerítés lebontásához. A szekeret pedig a
parkban betonalapra helyeznénk, és odahegesztenénk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kemence építéséhez a téglát adhatjuk, a kemence a
település vagyonát növeli. Próbáljuk meg elbontani a kerítést, de a múzeum így védtelenebb
lesz. Maga az épületbe nem tudnak bemenni, ott riasztó van.
Szakály Zsolt képviselő: A tégla adományozásával egyetértek, adjuk át a társulat részére a
téglát térítésmentesen. A kerítés kibontásával kapcsolatban pedig egyetértek polgármesterrel,
védtelenebb lesz az épület a kerítés nélkül.
Almási Sándor – Nefelejcs Társulat elnöke: A legtöbb településen a főtéren van elhelyezve a
lőcsszekér, nyitottan. A kerekeket le lehet betonozni. Sajnos nem tudjuk megoldani máshol a
rendezvényeket, kicsi az udvar.
Szakály Zsolt képviselő: Nem javaslom a kerítés kibontását. A gazdasági udvar egy részét
hasznosíthatnánk a rendezvény céljára inkább.
Kövérné Könnyű Brigitta – Nefelejcs Társulat tagja: A tujákat ki lehetne szedni, és folyik egy
az önkéntes program is a faluban, a Szirom Alapítvány segítene, növényeket is
adományoznának is parkosíthatnánk azt a területet.
Almási Sándor képviselő: A közmunkaprogramban dolgozó a munkások ott járnak át, mivel a
vízcsap is a falumúzeum udvarán van.
Papp Sándor képviselő: Olyan sok vas van a szekérben?
Almási Sándor képviselő: Le lehetne a szekeret betonozni.
Gajdos István képviselő: Nagyon sok településen van kinn nyitott helyen a szekér. Én
támogatom, hogy a területet megnöveljük.
Kövér Attila képviselő: Ok. Zárjuk le a területet, de akkor minek van? A drótkerítés csúnya,
és csináljunk egy központot. Pénz lesz rá, vállalják az önkéntesek a parkfelújítást.
Balázs László jegyző: Ráférne egy kis felújítás.
Papp Sándor képviselő: Meg kell csinálni a parkot, el kell bontani a kerítést. Kell egy park,
ahol a fiatalok beszélgetni tudnának.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A szobor környékére kis kockakőből tudunk burkolatot is
készíteni.
Kövérné Könnyű Brigitta – Nefelejcs Társulat elnöke: A civil társulat egy évben kétszerháromszor használná a parkot. A park a településé lenne.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A bezárást én sem javaslom. Megpróbáljuk a terület
kinyitását.
Kövér Attila képviselő: Keressünk egy köztes megoldást. Jelképesen elhelyezhetnénk egy kis
fonott kerítést.
Papp Sándor képviselő: Meg kell tervezni a parkot!
Szakály Zsolt képviselő: A kemence építésénél figyelembe kell venni a tűzvédelmi előírásokat
is.
Almási Sándor – Nefelejcs Társulat elnöke: Épp ezért nem is alkalmas az udvar erre a célra,
hiszen a kemence túl közel lenne az épülethez a kerítés kibontása nélkül.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez világos, csak nagyon sajnálnánk, ha valami kár
történne. Csak attól tartunk, hogy esetleg megrongálják a szekeret. Jövő hét hétfőtől lesz négy
biztonsági őr a mezőgazdasági programban alkalmazva, tehát ők is ránézhetnek majd a parkra.
Este hat órától reggel hat óráig dolgoznak, két-két fő, minden éjszaka.
- Tehát a bontott téglát biztosítjuk a Társulat részére.
- Bontsuk-e ki a kerítést? Majd látjuk, hogy mi történik, és esetleges rongálás esetén
mégis visszaépítjük. Egy próbát megér. Jó lenne, ha rajzolna egy tervet a Társulat. A
parkban lévő tujákat ki kell ásni. A térkövezés még most nem fog megtörténni, csak
másfél hónap múlva.
Almási Sándor – Nefelejcs Társulat elnöke: Amennyiben rendbe tudjuk tenni a parkot, akkor
augusztus 20-ikai ünnepséget is lehet ott tartani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kerti padokat is tudunk csináltatni a
közmunkaprogramban résztvevőkkel. A kis vesszőkerítés az utcafronton tényleg jól mutatna.
Kövér Attila képviselő: Meg kell tervezni az egészet.
Gajdos István képviselő: Élősövényből is lehetne a kerítés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Örülök az önkéntes munkának, de a startmunkások is be
tudnak segíteni.
Kövérné Könnyű Brigitta: Azt szeretnénk, ha az emberek is kicsit megmozdulnának a
községben.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Március 25-én testületi ülés lesz, jó lenne addigra
készíteni egy tervet a parkról.
Almási Sándor – Nefelejcs Társulat elnöke: A kemencét viszont el kellene kezdenünk. A
kemence építése is társadalmi munkában történne, a Húsvét pedig hamarosan itt lesz.

6

Papp Sándor képviselő: Az önkormányzat is be tud segíteni a kemence építésébe.
Almási Sándor – Nefelejcs Társulat elnöke: Szabó Lacira gondoltunk, ő társadalmi munkában
segítene.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát mindenképpen várnánk egy tervet a parkról március
25-ei ülésünkre.

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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