Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma
3/2012. (IV. 03.)

Tárgya
SZMSZ módosítása az önk. által ellátandó szakfeladatokról
szóló szabályzat kiegészítéssel

Az ülésen hozott határozat száma
32/2012. (IV. 02.)

Tárgya
Önkormányzat által ellátandó szakfeladatokról szóló
szabályzat hatályon kívül helyezése
Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása c.
pályázat megvalósításához biztosított saját forrás
vállalásáról
Bojt és Térsége Ivóvízminőség-Javító Társulás Társulási
Megállapodás módosítása

33/2012. (IV. 02.)
34/2012. (IV. 02.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 2-án tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt képviselők
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: ---------Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, mint költségvetési szerv által ellátandó
szakfeladatokról szóló szabályzat hatályon kívül helyezése
Előadó: Balázs László jegyző
2. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet-tervezet jóváhagyása
Előadó: Balázs László jegyző
3. Bojt és Térségi Ivóvízminőség-Javító Társulás Társulási megállapodásának
módosításáról szóló, valamint az EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról szóló
határozati javaslat elfogadása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.
1. NAPIREND
Balázs László jegyző: Tárgyaltuk már az önkormányzat szakfeladatairól szóló szabályzatot.
Egy minisztériumi rendelet 2011. decemberében megjelent, majd azt hatályon kívül helyezték,
és az új rendelet márciusban jelent meg. E szerint az SZMSZ mellékleteként kell szabályozni
a szakfeladat rendet. A régi határozatot hatályon kívül helyezzük.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát az új szabályzat az SZMSZ mellékletét fogja
képezni. A régi szabályzatot hatályon kívül kell helyezni. Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadja-e a testület a szakfeladatokról szóló
szabályzatot?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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32/2012. (IV. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete:
az Önkormányzat által ellátandó feladatokról (szakfeladatokról)
szóló 13/2012. (II. 27.) kt. határozatát hatályom kívül helyezi.
Felhívja a Jegyzőt, hogy a határozatot a határozatok
nyilvántartásából törölje.
Felelős: Balázs László Jegyző
Határidő: 2012. április 30.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendelet-tervezethez van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadja-e a képviselő-testület a rendelettervezetet?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

3/2012. (IV. 03.) kt. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2010. (XII.01.) Kt. rendelete módosítására

Nyírmártonfalva Községi önkormányzat Képviselő- testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján figyelemmel az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvényre és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011
kormányrendeletre Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról (továbbiakban: Szabályzat) szóló 17/2010. (XII.01.) Kt. rendelete
módosítására a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat által 2012. január 01 napjától
ellátandó feladatokról (szakfeladatokról) a következő rendeletet alkotja:
1.§
A Szabályzat e rendelet mellékletét képező a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat által
ellátandó feladatokról (szakfeladatokról) szóló melléklettel egészül ki.
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2.§
Hatályba léptető rendelkezés
(1.) E rendeletben foglaltakat 2012. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt
módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2012. április 02.

Balázs László
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2012. április 03.
Balázs László
jegyző

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: meg kell jeleníteni az önkormányzat önerejét, ami
ténylegesen nulla forint, mivel az önerő EU önerő alapból lesz finanszírozva. Két határozat
meghozatala szükséges. Az egyik a saját forrásról, a másik pedig a Társulási Megállapodás
módosításáról van szó. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott
el.) Javaslom az első határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
33/2012. (IV. 2.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
„Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása” tárgyú
KEOP-7.1.0./11-2011-0064 azonosítószámú pályázat
megvalósításához biztosított saját forrás vállalásáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Bojt és Térsége
Ivóvízminőség-javító Társulás által benyújtott „Bojt és Térsége
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ivóvízminőség-javító beruházása című KEOP-7.1.0/11-2011-0064
azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges saját forrás
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatára eső 1 909 403 forint összegét
költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad forrásból biztosítja.
Kijelenti továbbá, hogy a tényleges finanszírozás a projekthez igényelhető
KEOP támogatás előleg és a lehívott EU Önerőalap támogatás forrásként
való felhasználása mellett valósul meg.
A 6/2012. (IV. 22.) BM. rendelet 3. melléklet B) pontja szerinti költség 0
Ft, így fedezete biztosított.
2./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi
forrásainak összetétele az alábbiak szerint alakul:
2012
4 335 000
1 909 403

1. Összes társulási önerő
Nyírmártonfalva Község önkormányzati
önerő
2.KEOP támogatás
3.Összes költség

Összesen

24 565 000
28 900 000

4 335 000
1 909 403
24 565 000
28 900 000

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Javaslom a Társulási Megállapodás módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását:
34/2012. (IV. 2.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete:
1./ Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja.
A társulási megállapodás kiegészül az 5. melléklettel, melynek tartalma a
következő:
A beruházási költségek megosztása
Az előkészítési szakasz költsége az ellátandó lakosszám arányában kerül
megosztásra
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Település

Lakosszám (fő)

Bojt
Nagykereki
Körösszakál
Nyírmártonfalva

498
1 320
842
2 094

Beruházási költség
3 027 387 Ft
8 024 401 Ft
5 118 595 Ft
12 729 617 Ft

Önkormányzati önerő
454 108 Ft
1 203 660 Ft
767 789 Ft
1 909 443 Ft

A megvalósítási szakasz költsége az egyes településeken ténylegesen
megvalósuló műszaki tartalom alapján kerül felosztásra.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az
önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

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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