Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
és Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 20-án tartott
e g y ü t t e s n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
80/2015. (X. 20.)

Tárgya
Vámospércs-Nyírmártonfalva települések
szennyvízberuházásával kapcsolatos vagyonátvételi és
bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatellátási
kötelezettség módjának meghatározása.
YCF683 frsz-ú pótkocsi és HSB189 frsz-ú gépjármű
értékesítése.

81/2015. (X. 20.)
82/2015. (X. 20.)

1

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. október 20-án 14.00 órakor megtartott e g y ü t t e s nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Piros Tibor képviselők
(5 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Gajdos István és Szakály Zsolt képviselők

Vámospércs Város Önkormányzat képviselő-testülete részéről megjelent:
Ménes Andrea polgármester
Polgárné Nagy Elvira, Gálfy József, Deákné Demjén Ilona, Kosztin Mihály,
Rácz Ildikó, Lakatos József, Huszti János képviselők
Kanyóné Papp Klára jegyző
Dr. Danó János aljegyző

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén öt fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére
van-e javaslat.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadja.

NAPIREND:
1. Előterjesztés a nyírmártonfalvai szennyvíz-hálózat bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetéről,
vagy a szolgáltatási szerződés tervezetéről a szennyvíz-víziközmű vagyonelem fenntartására.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
2. Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási módjának
meghatározásáról, szervezeti kereteiről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
3. Egyebek
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Ménes Andrea polgármester: Sürgősen meg kell tárgyalnunk a napirendi pontokat, hiszen sikeresen
befejeződött a szennyvízberuházás. Másrészt szeretnénk elkerülni, hogy az önkormányzatoknak
költségbe kerüljön a telep átmeneti fenntartása. Vámospércsen a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. a
szolgáltató, mivel a település egy részén már korábban kialakításra került a szennyvízcsatornahálózat. Az Energiahivatal fogja meghatározni a szennyvízdíjat.
Megállapítom, hogy Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 fő képviselővel jelen
van, a testület határozatképes.
A testület 7 napirendet fog tárgyalni, az első napirendet Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testületével közösen tárgyaljuk.
Amennyiben a napirendhez nincs más javaslat, szavaztatom a napirendet.
Megállapítom, hogy Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat 8
igen szavazattal elfogadta.

1. NAPIREND
Előterjesztés a nyírmártonfalvai szennyvíz-hálózat bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetéről,
vagy a szolgáltatási szerződés tervezetéről a szennyvíz-víziközmű vagyonelem fenntartására.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A mai napon eljutottunk a szennyvízberuházással kapcsolatban
odáig, hogy a kivitelező készrejelentette a beruházást, az eszközök pedig bekerülnek a települések
vagyonleltárába. A próbaüzem lezárásra került, minél hamarabb el kell kezdeni az üzemeltetést, hogy
az önkormányzatoknak ne kelljen költséget fizetniük.
Térítésmentesen átadásra kerül a két önkormányzat részére a vagyon. Vámospércs 2.025.988.593

Ft, Nyírmártonfalva pedig 1.072.973.380 Ft értékben írja be a könyveibe a vagyont.
Rendelkezni kell a vagyon működtetéséről. Településünkön a Tiszamenti Regionális Vízmű
Zrt. szolgáltatja az ivóvizet. Kiküldtük a testület részére a bérleti-üzemeltetési szerződés
tervezetét, ami elé hosszú, viszont meg kell felelnie a víziközmű törvény előírásainak. A díjat
még nem ismerjük, azt az Energiahivatal fogja meghatározni. Néhány hónapon belül lesz
ismert a díj. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2015. (X.20. ) sz.
határozata
A Képviselő – testület
1. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. §-a alapján a KEOP
szennyvízberuházás során létrejött víziközmű vagyont a beruházó Vámospércs és
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulástól a határozat
mellékletét képező szerződés szerint térítésmentesen átveszi és az átadás napjával a
számviteli nyilvántartásaiban szerepelteti a szerződés melléklete szerinti vagyonleltár
alapján. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából
közcélú adománynak minősül.
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2. A TRV. Zrt-vel bérleti üzemeltetési szerződést köt a jelen határozat mellékletét
képező szerződés-tervezet szerint.
3. Felkéri az üzemeltetőt arra, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyását
kezdeményezze a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnál.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a vagyon átadásától számított 30 napon belül
kezdeményezze a Vízügyi Hatóságnál a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az
üzemeltető nevére, annak hozzájárulását csatolva.
5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
valamennyi szükséges intézkedést megtegye, az üzemeltetési szerződést aláírja.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a határozat
1. pontjában szereplő – vagyonátvételről szóló – szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Ménes Andrea polgármester: Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozati
javaslata minden pontjában megegyezik Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
határozatával, kivéve az 1. pontot, melyben az fog szerepelni, hogy módosításra kerül a korábbi
bérleti-üzemeltetési szerződés. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Egyetért-e a testület a határozati javaslattal?
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 8 igen szavazattal
elfogadta.
2. NAPIREND
Előterjesztés a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási módjának
meghatározásáról, szervezeti kereteiről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Vámospércs Város Önkormányzatával társultunk korábban a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátására. Javaslom, hogy a továbbiakban is
Vámospérccsel lássuk el ez a feladatot. Az előterjesztés kiküldtük a testület részére. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2015. (X.20. ) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási ellátásának módját felülvizsgálta, és
megállapította, hogy 2016. január 01. napjától is társulási formában kíván eleget
tenni feladatellátási kötelezettségének.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését képviselje a
társulási tanács ülésén.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2015. október 31.
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EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérném a testületet, alakítsa ki álláspontját a pótkocsi és a SKODA
gépjármű értékesítésére vonatkozóan. A pótkocsit százötvenezer forintért, a gépkocsit pedig
négyszázezer forintért értékesíthetnénk. Van-e más javaslat? (Más javaslat nem volt.) Egyetért-e a
javaslattal a képviselő-testület?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2015. (X.20. ) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat tulajdonában lévő YCF 683 frsz-ú,
Gomszelmas PSZE-F típusú pótkocsit 150.000 Ft eladási áron, a HSB189 frsz-ú Skoda
típusú gépkocsit 400.000 Ft eladási áron értékesíteni kívánja.
Felhatalmazza a polgármestert értékesítés esetére az adás-vételi szerződés
megkötésére.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben egyebeken belül nincs más hozzászólás,
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület ülését bezárom. A továbbiakban
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete folytatja ülését.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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