Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2017. szeptember 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott határozat száma
26/2017. (IX. 28.)
27/2027. (IX. 28.)

Tárgya
Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.
Javaslat mini bölcsődei férőhelyek kialakításának
támogatásáról.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4263
Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.sz.) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága
2017. szeptember 28. napján 12.30 órakor megtartott üléséről

Jelen vannak:

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Gajdos István bizottsági tag
Kövér Attila bizottsági tag

Igazoltan távol: –
Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Kövér Mihály Csaba polgármester
Reszler György független könyvvizsgáló

Lakosság részéről: --Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 3
fő bizottsági taggal határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi
pontok megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem hangzott el, a döntéshozatalban részt vevő 3 fő bizottsági tag a
napirendi pontokat 3 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.
Napirend:

1. Előterjesztés a Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök.
2. Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
3. Egyebek

1. NAPIREND

Előterjesztés a Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e hozzászólás?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A rendelet-tervezet az első félévi változásokat követi, valamint
tartalmazza az elnyert pályázatok előlegként utalt támogatásait is. A tornaszoba kialakítására elnyert
pályázatra és az ASP pályázatra is utaltak előleget.
Gajdos István bizottsági tag: Bérköltség növekedést is tartalmaz a rendelet-tervezet. Miből adódik
ez?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Önkormányzati feladatok ellátására engedélyeztek létszámot, az
alkalmazott bérköltségéről van szó.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A közmunkaprogram dologi kiadásait is tartalmaznia kell a
költségvetésnek. A pályázatok finanszírozását biztosítanunk kell, ezért ezeket a pénzeket
elkülönítetten kell kezelnünk.
Reszler György független könyvvizsgáló: Elvégeztem a könyvvizsgálatot, a jelentést írásban
megküldtem a képviselő-testület részére. Áttekintettem a dokumentumokat, a jogszabályi és a
számszaki megfelelést egyaránt vizsgáltam. A rendeletmódosítás megfelel a jogszabályi
feltételeknek, elfogadásra javaslom a képviselő-testület részére.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés a bizottság részéről? (Kérdés nem volt.)
Javasolja-e a bizottság a rendelet-tervezet elfogadását?
A döntéshozatalban részt vevő 3 fő bizottsági tag 3 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
26/2017. (IX. 28.) HATÁROZATA
a bizottság:
a 2017. évi költségvetése módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását
javasolja a képviselő-testület előtt.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a
képviselő-testület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2017. szeptember 28.
2. NAPIREND

Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A bölcsőde kialakítására igényelhető tízmillió forint támogatásból
sajnos nem lehet kihozni a beruházást, mivel kötelező berendezési tárgyakat is be kell szerezni, mint
fektető, pelenkázó stb. Az épületrész valamikor szolgálati lakásként működött. Vakolatig vissza kell
bontani, és teljesen fel kell újítani a helyiségeket. A villanyvezetékek és a vízvezetékek is nagyon
régiek. Válaszfalat is kell építeni, melegítőkonyha, fürdető kialakítása is szükséges. Az energetikai
besorolás tovább szigorodott, már nem felel meg ez az épület a követelményeknek. összesen három
és fél millió forint önrészt kell hozzátennünk a tízmillió forint támogatáshoz. Mindenképpen javaslom
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a pályázat benyújtását, mivel ha öt bölcsődés korú gyermek szülője kérelmezi, akkor 2018.
decemberétől kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása. A költségeket nem tudjuk már csökkenteni,
most még cserépkályha van az épületben, és nyílt téri fűtőberendezés alkalmazása már nem
megengedett, így ezt is meg kell oldanunk. Egyébként ennek a lakásnak az alapterülete nyolcvanöt
négyzetméter.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző. A saját forrás összegét nem ismertük még az előterjesztés kiküldésekor.
A beruházás összesen 13.589.494 Ft, a testületnek ki kell mondania, hogy rendelkezik a beszerzés
3.589.494 Ft összegű saját forrásával. A határozati javaslat ezzel a kiegészítéssel a kiadott formában
az előterjesztés szerint kerülne elfogadásra. A 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklete is
tartalmazza a pályázatot, de ugyanígy csak tízmillió forint támogatásra lehet majd pályázni, az árak
viszont várhatóan emelkedni fognak.
Gajdos István képviselő: Amennyiben öt gyermek lesz, hány fő foglalkoztatása valósul meg?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Négy fő foglalkoztatása valósulhat meg.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elvileg négy munkahelyről van szó, de ezt normatívan
finanszírozzák majd.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Van-e kérdés a bizottság részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javasolja-e a bizottság a határozati javaslat elfogadását?

A döntéshozatalban részt vevő 3 fő bizottsági tag 3 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsága
27/2017. (IX. 28.) HATÁROZATA
a bizottság:
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti mini bölcsődei férőhelyek
kialakításának támogatására támogatási igény benyújtását javasolja a
képviselő-testület előtt elfogadásra.
Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntését ismertesse a
képviselő-testület előtt.
Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök
Határidő: 2017. szeptember 28.

3. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tornaszoba kialakítására elnyert pályázatunk bonyolítása már
zajlik, közbeszerző, tervező kiválasztására sor került. A tervdokumentáció engedélyeztetésre be van
nyújtva. A közbeszerzési tanácsadó segítségével a kivitelező kiválasztását el fogjuk indítani.
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A VP-településkép kialakításra (volt görög katolikus iskola épület felújítására) elnyert pályázatunkkal
kapcsolatban is folyamatban van a munkálatok beindítása.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a bizottság elnöke megköszöni a
megjelenést és az ülést bezárja.

k. m. ft.

Madarászné Mindig Erzsébet
bizottsági elnök

Gajdos István
bizottsági tag
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