Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. július 18-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
49/2017. (VII. 18.)
50/2017. (VII. 18.)
51/2017. (VII. 18.)

Az Önkormányzat által ellátott alaptevékenységek kiegészítéséről.
Az Általános Művelődési Központ alapító okirata módosításáról.
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatáról.
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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. július 18. napján 14.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyílt üléséről.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Kövér Attila 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 azzal a kiegészítéssel, hogy 3.
napirendi pontként Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatának
megtárgyalására kerül sor.
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 z Önkormányzat által ellátott alaptevékenységek kiegészítéséről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ alapító okirata módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
4. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat által ellátott alaptevékenységek kiegészítéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az intézményen kívüli gyermekétkeztetés nevű szakfeladatot is
tartalmaznia kell az alaptevékenységről szóló dokumentumunknak. Ettől az évtől nem kell
pályázatot benyújtanunk a gyermekétkeztetésre, mivel normatív alapon jár. Van-e kérdés az
előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
határozati javaslat elfogadását.

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
49/2017. (VII. 18.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Szervezeti és Működési Szabályzata 9. sz. függeléke szerint meghatározott
alaptevékenységeit
kiegészíti
a
104037
intézményen
kívüli
gyermekétkeztetés feladatával.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzéséről.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

2. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ alapító okirata módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az Államháztartási törvény és a végrehajtásáról szóló
kormányrendeletek 2014-ben az alapító okiratokkal kapcsolatban kötelező formanyomtatványok
használatát írták elő. Ezeket a formanyomtatványokat évről évre mindig kiegészítik, pontosítják.
Nem lehet például rövidítést használni az alapító okiratokban. Az Általános Művelődési Központ
jelenleg hatályos alapító okiratában szereplő egy szakfeladat neve változott meg: „óvodai nevelési
feladatok ellátása” megnevezésre. Érdemi módosítás nem történt, az alapító okirat megfelel a
hatályos jogszabályoknak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a képviselő-testület részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
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
50/2017. (VII. 18.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
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A Nyírmártonfalvai Általános Művelődési Központ 451-12/2015. számú
alapító okirata módosításait és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratban foglaltak törzskönyvi
bejegyzésével kapcsolatos feladatokat lássa el.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

3. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat beszerzési szabályzatáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az irányító hatóság a Miniszterelnökség szervezete. Az
önkormányzatnak meg kell felelnie bizonyos elvárásoknak, rendelkeznünk kell beszerzési
szabályzattal. Ez a szabályzat a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekre
vonatkozik. Egyébként szeptember első felében el fog készülni a kiviteli terv az óvoda
infrastrukturális fejlesztéséhez, el lehet kezdenünk a beruházást. Van-e kérdés az előterjesztéshez?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
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
51/2017. (VII. 18.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Nyímártonfalva Községi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát az e
jegyzőkönyvhöz mellékelt megszövegezés szerint jóváhagyja.

EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Bízom benne, hogy az óvodai beruházás jövő év őszére elkészül.
A falumúzeum épületének felújítására benyújtott pályázatunk is kedvező elbírálásban részesült. A
falumúzeum felújítása viszont önrészt igényel.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Egy év eltelt, amíg vártuk a döntést, viszont 2018. június hónap a
befejezési határideje a falumúzeum felújításának. Igyekezni kell majd a megvalósítással.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Nyírségi-Hajdúsági Pályázatkezelő Nonprofit Kft-nek nagyon
sok munkája van, sok önkormányzat nyert most a pályázatokon. Emiatt humánerőforrást is
fejlesztettek. A mi esetünkben párhuzamosan fog folyni az óvoda és a falumúzeum beruházása.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Falunap augusztus 12-én kerül megtartásra. Tasó László
államtitkár úrral egyeztettem, itt lesz a rendezvényen.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mit lehet tudni a bölcsődei ellátásról?
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Várjuk, hogy vége legyen a nyári szünetnek az
államigazgatásban, mivel a Belügyminisztérium saját forrást ígért a bölcsődei ellátás
megvalósítására. A bölcsődei ellátás megvalósítása egyébként 2018. december 31-ig kötelező. Az
iskola épületénél ott van a bérlakásunk, abban talán ki tudjuk alakítani a bölcsődét. Vannak
bizonyos szabályok, amiknek meg kell felelni, például melegítőkonyha is szükséges, és teljes
felújításra szorul az épület. Már egyeztettünk a tervezővel, szeptemberben megnézi az épületet.

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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