Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. augusztus 24-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
52/2017. (VIII. 24.)
53/2017. (VIII. 24.)
54/2017. (VIII. 24.)

Igénylés benyújtása a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatás iránt.
A Vámosvíz Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása.
Drigán Tibor Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti lakás céljára szolgáló
helyiség bérbe adására vonatkozó kérelmének elutasítása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. augusztus 24. napján 8.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt (6 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Gajdos István képviselő

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 6 képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot
tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő a napirendi
pontokat 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
1. Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Krucsa tanya 15. szám alatti ingatlanon álló lakás céljára
szolgáló helyiség bérbe adásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
4. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igényléséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Belügyminisztérium a jogosultságot mutatószám alapján
állapítja meg. Tavaly csak a felét kaptuk meg annak a támogatásnak, amire jogosultak lettünk volna.
Ebből adódtak kisebb-nagyobb súrlódások. Jelenleg 282 m3 keménylombos tűzifára lehet
benyújtani a támogatási igényünket. Az udvaron lévő 30-40 m3 tűzifával talán ki tudnánk elégíteni
az igényeket. A jogosultak száma körülbelül 310 fő. Kemény vagy lágylombos tűzifára nyújtsuk be az
igényünket? Én a keménylombos tűzifa beszerzését javaslom.
Filemon Mihály képviselő: Ennyi pénzért lehet megvásárolni a fát? Köbmétere 15.000 Ft+Áfa.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Az erdészeteknek elő van írva, hogy ennyiért oda kell
adniuk a tűzifát az önkormányzatok részére. Tehát a keménylombos tűzifa beszerzését javaslom.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Amennyiben a képviselő-testület egyetért, szavaztatom a
határozati javaslatot.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2017. (VIII. 24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
igénylést nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatás iránt – a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
– 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerint.
A választott tűzifa fajtája: keménylombos.
Igényelhető mennyiség: 282 m3.
A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási igénylés
benyújtására.
Határidő: 2017. augusztus 25.
Felelős: polgármester, jegyző.
2. NAPIREND

Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kicsit késve kaptuk meg ezt a beszámolót. Vámospércs
Képviselő-testülete már tárgyalta ezt júniusban. Kapcsolódott a beszámolóhoz egy utóellenőrzési
jelentés is, az eredeti ellenőrzés 2015-re vonatkozott, akkor mi még nem voltunk tulajdonosok a
Vámosvíz Kft-ben. Olyan nyilatkozatot kívánok tenni, hogy nem kívánok részt venni a
vizsgálóbizottságban. Van-e kérdés a beszámolóhoz? Fenntartási kötelezettségünk van a beszerzett
szippantójármű tekintetében 2020-ig, a szennyvízberuházás keretében beszereztünk egy szippantó
gépjárművet. Vámospércsen is nő folyamatosan a rákötések száma, így elképzelhető, hogy a
szippantási tevékenység 2020. után veszteséges lesz, és meg fogjuk szüntetni a társaságot. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a beszámoló
elfogadását.
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2017. (VIII. 24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a VÁMOSVÍZ Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja.
Felhívja a társaság ügyvezetőjének figyelmét, hogy a beszámolót,
annak benyújtása előtt minden tulajdonossal jóvá kell hagyatnia,
ezért a jövőben fordítson nagyobb figyelmet a jogszerű működés
biztosítására.

3. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Krucsa tanya 15. szám alatti ingatlanon álló lakás céljára szolgáló
helyiség bérbe adásáról.
Az előterjesztés jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Krucsa tanya 15. szám alatti ingatlanon lévő nagyobb ház
mellett van egy kisebb melléképület is. Kérelmezőt a családja kirakta a lakásból. A Krucsa tanyai
ingatlannak már van egy bérlője, fizetik is a bérleti díjat, de nem laknak benne. Feltételesen
mondhatnánk, hogy megkeressük a jelenlegi bérlőt, igényt tart-e az ingatlanra. A tegnapi nap
folyamán viszont a jelenlegi bérlőről kiderült, hogy nem szeretné, ha az illető oda költözne. Azt is
mondta, hogy esetleg a kisebb melléképületet is kibérelné, hogy ne kelljen közösen senkivel sem az
ingatlanon osztoznia. Ezért javaslom a kérelem elutasítását. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? Egyetért-e a képviselő-testület az elutasítással?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2017. (VIII. 24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Drigán Tibor, 4263 Nyírmártonfalva, Petőfi u. 3. szám alatti lakos –
Nyírmártonfalva, Krucsa tanya 15. szám alatti ingatlanon álló lakás céljára
szolgáló helyiség bérbe adására vonatkozó – kérelmét elutasítja.
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a képviselő-testület döntéséről
értesítse.
Felelős: polgármester.
Határidő: azonnal.
EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Mai napon tervegyeztetés lesz a 4905 j. Vámospércs –
Nyírlugos összekötő út felújításával kapcsolatban. A felújítás érinti a Nyírmártonfalva, Acsádi utat is.
Reményeink szerint az egyeztetés után elkészülnek a kiviteli tervek, aztán kiírják a közbeszerzést és
elkezdődik a beruházás. A felújítás 2019-2020-ra készülhet el.
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Az óvodai tornaszoba kialakításával kapcsolatban megtörtént a közbeszerzési tanácsadó és a
tervező kiválasztására irányuló árajánlatkérők kiküldése. Márciusban talán elindulhat a beruházás.
A falumúzeum pályázat esetében tíz százalékot kell elköltenünk a kapott pénzből ebben az évben.
Nem százszázalékos a támogatási intenzitás. A fejlesztés saját forrása 5%. Az ÁFA is a támogatottat
terheli. Tízmillió forintot kell így hozzátennünk a támogatáshoz. A támogatás felhasználásának
határideje 2018. december 31. Történt egy kis csúszás, de nem a mi hibánkból. Májusban
nyújtottuk be a pályázatot, december volt az első mérföldkő. Most nagyon meg kell nézzük, hogy
legyen, mivel jön a tél, nem igazán lehet építési munkát végezni, márpedig ez nagyrészt az lenne.
Nyílászáró és tetőcsere is tervezve van.
Filemon Mihály képviselő: A helyi piacot hol fogjuk megvalósítani?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Helyi piac kialakítására nem pályáztunk. Azt mondták, hogy új
piacra nem lehet pályázni. Így erre a pályázati kiírásra inkább a konyha fejlesztésére nyújtottuk be a
pályázatot.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ugyanarról a pályázati kiírásról van szó, a kiírásban mindkét célterület
szerepel. Mi a közétkeztetés fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Aztán mégis értesültem róla, hogy vannak olyan
önkormányzatok, ahol mégis benyújtották a pályázatot új piac kialakítására is. Nem tudom, hogy
fog ez működni.
Filemon Mihály képviselő: Lehet, hogy eddig csak papíron volt piacuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kiírásban meglévő piac fejlesztése szerepelt. A konyha
esetében viszont a teljes gépészet cseréje meg fog valósulni.

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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