Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 22-én tartott ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen hozott rendelet száma
9/2012. (VI. 01.)
10/2012. (V. 30.)

Tárgya
Hulladékszállítási díj megállapítása
Vagyongazdálkodási tervről alkotott rendelet hatályon kívül
helyezése

Az ülésen hozott határozat száma
48/2012. (V. 22.)

Tárgya
V.pércs-Ny.falva szennyvízcsatorna pályázat
forrásösszetétel módosítása
Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társaság r. önk-i ingatlan
ingyenes bérbe adása, székhelybejegyzéshez hozzájárulása
Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása

49/2012. (V . 22.)
50/2012. (V. 22.)
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 22-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt
képviselők (5 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Gajdos István és Kövér Attila
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1. Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvízpályázat forrásösszetétel módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társaság részére hozzájárulás székhely
bejegyzéséhez
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Balázs László jegyző
4. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat vagyongazdálkodási tervéről szóló
8/2012. (V. 01.) kt. rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Balázs László jegyző
5. Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervéről szóló határozati javaslat
jóváhagyása
Előadó: Balázs László jegyző
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Előkerestem a januári határozatunkat a forrásösszetétel
módosításáról. A költségek kb. 12,5 millió forinttal csökkentek, ami jelentkezik a
kivitelezésnél, szolgáltatásnál, stb. Az önrész is kevesebb így hatmillió forinttal. Ménes
Andrea polgármester tájékoztatása szerint a pályázat eredményhirdetése május vége körül fog
megtörténni. Nagy dokumentációról és nagy összegről van szó, nyilván tüzetesen átvizsgálnak
minden dokumentumot. Amennyiben megszületik az eredmény, el kell kezdeni a víziközmű
társulat és a lakáskasszán keresztül az érdekeltségei hozzájárulások intézését, melyben kérném
a képviselők segítségét. Tudjuk, hogy milyen anyagi, szociális helyzetben vannak nem csak
Nyírmártonfalván, hanem az egész országban az emberek. A havi kétezer forint befizetése is
gondot jelenthet a lakosoknak. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
48/2012. (V. 22.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP7.1.2.0 szennyvízpályázat II. fordulójára benyújtott pályázat forrásösszetételére vonatkozó:
1. a 90/2011.(VIII. 10.) számú határozat c) pontját az alábbiak szerint módosítja:

c) A pályázat forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:
Feladat megnevezése
Nettó költség (Ft)
Pályázatban szereplő elszámolható költségek összesen:
3.227.652.350
kivitelezés
2.797.030.350
szolgáltatás
237.627.000
tartalékkeret
192.995.000
Pályázatban szereplő, de nem elszámolható költségek
65.653.000
összesen:
úthelyreállítás
65.653.000
Pályázatban szereplő költségek összesen:
3.293.305.350
Támogatás (84,450895 %)
2.725.781.301
Saját forrás (15,549105%)
501.871.049
Pályázatban nem szereplő egyéb költség összesen:
1.000.000
könyvvizsgálat
MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI MINDÖSSZESEN:

3.294.305.350

A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
2. 1/2012.(I.09.) számú határozatot hatályon kívül helyezi.
3. Felkéri Ménes Andrea polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott forrásösszetétel
módosításával kapcsolatos valamennyi további intézkedést tegye meg.
4. Megbízza Kövér Mihály Csaba polgármestert, hogy e határozatot a gesztor önkormányzat
részére küldje meg.
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Felelős:
Felelős:

1., 3. pont: Ménes Andrea polgármester
Határidő: 2012. június 15.
4. pont: Kövér Mihály Csaba polgármester
Hi. azonnal

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társaság részére
javaslom a volt görög iskola épületének ingyenes bérbe adását. A falumúzeum kialakítása és a
társulat megalakítása pozitív kezdeményezés, bárcsak több ilyen lenne a településen. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
49/2012. (V. 22.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társaság részére hozzájárul az
önkormányzat tulajdonát képező Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33. sz. ingatlan
(volt görög iskola épülete) székhelyként történő bejegyzéséhez.
Fenti ingatlant a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társaság részére 2012. június
1-től határozatlan ideig ingyenesen bérbe adja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot Almási Sándor ügyvivő részére
küldje meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: szerződés aláírására: 2012. június 1.
Határozat megküldésére: 2012. május 30.

3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Mindent leírtam az előterjesztésben. Az erre vonatkozó jogszabályok
elég későn jelentek meg. Az AKSD tavaly ideküldte a díjkalkulációt, mely szerint elfogadtuk
a 2012. évre vonatkozó hulladékszállítási díjat. A jelenlegi rendelet-tervezetben szabályozott
díj messze nem éri el a maximalizált hatszázötven forintot. Először 2011-ben az akkori
jogszabály szerint nem lehetett díjat emelni. A 2012-es jogszabály szerint viszont már
lehetőség van a díj megemelésére, ezért az AKSD új díjkalkulációt küldött részünkre a most
előterjesztett rendelet-tervezethez.
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Szakály Zsolt képviselő: Ha jól emlékszem, megállapítottunk decemberben háromszázöt
forintot. Most ezt csökkentjük visszamenőleg kétszázkilencvenhét forintra? És az AKSD
majd úgy számláz, vagy a különbséget fogja le?
Balázs László jegyző: Valószínűleg le fogja vonni a díjból. Azt nekünk nem kell rendeletbe
foglalni. Neki a rendeletet kell betartani.
Szakály Zsolt képviselő: A mostani emelés tizenöt forintot jelent nettóban, vagy ehhez jön
még az ÁFA is?
Balázs László jegyző: Igen.
Szakály Zsolt képviselő: Elég jó kis emelés ez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az új díj 2012. június 1-től lesz alkalmazva. Az AKSD ezt
már az új Kormányrendelet alapján számolta ki.
Balázs László jegyző: A díjat pedig visszamenőleges hatállyal lehet csökkentenni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Kormányrendelet megváltoztatta a díjképzési
szabályokat. Úgy néz ki, hogy a szemétszállításban is állami vagy önkormányzati cégeket
szeretnének működtetni majd 2013. január 1-től.
Antal Gábor képviselő: Az AKSD ki tudja gazdálkodni ezt. Nehogy az önkormányzat fizesse
már ki a különbözetet! Nyelje le! Tisztességtelen lenne, ha követelné!
Balázs László jegyző: Nem fizeti ki az önkormányzat a különbözetet, bár elhangzott ez
korábban az AKSD részéről.
Antal Gábor képviselő: Megyei szinten ennyire változhat a szemétszállítás módja? Az
állampolgár pl. Nagykovácsiban ha jelzi, hogy neki nincs annyi szemete, csak a felét fizeti ki.
Itt nem lehet csak százhúsz literes kukákat kihelyezni. Rengeteg egyedülálló van a községben,
nem mindig van tele a kukájuk. Az AKSD-nél jelezni kellene, hogy az egyedülálló
személyeknél csökkentsék a díjat! Van olyan, hogy a kisnyugdíjasok egy hónapban egyszer
teszik csak ki a kukájukat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Három éve futottunk egy kört ebben a dologban.
Megpróbáltuk azt is, hogy hatvan literes kukák legyenek kihelyezve. Még akkor is csak
tizenöt százalékkal került volna kevesebbe a hatvanliteres kuka szállítási díja, de
megemelkedett volna a százhúsz literes kukák szállítási díja. Nem egyedül próbálkoztunk.
Több település is. Nem jutottunk előrébb. Azt mondták, hogy kormányrendelet alapján
számolják ki a díjat. Ráadásul a szolgáltatónak meg kell térülnie a költségeinek és a
hozamnak is. Tizenöt éves szerződésünk van. Sajnos úgy néz ki, hogy a törvény is a
szolgáltató oldalán áll. Három évig próbálkoztunk. A hetven éven felülieknek éppen ezért ad
az önkormányzat támogatást a szemétszállítási díjba. Azt is próbáltuk, hogy egyenként mérjék
meg a kukákat, stb.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Antal Gábor képviselőnek igaza van. A szolgáltató
csak olyan mértékben fizettesse meg a díjat, amennyit szolgáltat. Pécsen pl. chipes kukák
vannak kihelyezve.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Biztosan van egyébként lehetőség erre itt is. Ne felejtsük
el soha, hogy Debrecen olyan súllyal szerepel a rendszerben, hogy a többi huszonpár település
sajnos oda van kötve. A chipes rendszer kiépítését is a lakosokra terhelnék. Amennyiben nincs
több hozzászólás, szavaztatom a rendeletet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő Testülete
9/2012. (VI. 01.) kt. RENDELETE
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról
szóló 15/2004 (XII.21.) kt. rendelet és a 16/2011. (XII.20.) kt. rendelet módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési
hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló
64/2008 (III.28.) korm. rendelet valamint a 48/2012 (III.28.) korm. rendeletre figyelemmel a
következő rendeletet alkotja:
1.§
A 16/2011. (XII.20.) kt. rendelet 1. §-ában foglalt „egy darab 120 literes gyűjtőedény heti
ürítése nettó 305 forint” helyébe a következő rendelkezés lép:
Egy darab 120 literes gyűjtőedény heti ürítése 2012. január 01-től 2012. május 31-ig nettó 297
forint.
2.§
A 15/2004. (XII.21.) kt. rendelet 12. § (1) bekezdésében szabályozott egy darab 120 literes
gyűjtőedény heti ürítése 2012. június 01. napjától nettó 312 forint.
3.§
Záró rendelkezés
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2012. május 22

..............................................
Kövér Mihály Csaba
polgármester

..............................................
B a l á z s László
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2012. június 01.
……………………….
Balázs László
jegyző
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyébként amennyiben tényleg átveszi az állam az
ármegállapítást, az önkormányzatnak nem kell majd ezzel foglalkoznia.
4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A vagyongazdálkodási terv nem rendeletalkotási tárgykör,
a következő napirendben határozattal fogjuk azt elfogadni. Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő Testülete
10/2012. (V. 30.) kt. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat vagyongazdálkodási terve meghatározásáról
szóló 8/2012. (V. 01.) kt. rendelet hatályon kívül helyezésére
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakra a
következő rendeletet alkotja:
1.§
A képviselő testület Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat vagyongazdálkodási terve
meghatározásáról szóló 8/2012. (V.01.) kt. rendeletét hatályon kívül helyezi.
Záró rendelkezés
2. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2012. május 21.

..............................................
Kövér Mihály Csaba
polgármester

..............................................
Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2012. május 30. napján
Balázs László
jegyző
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5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
50/2012. (V. 22.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Vagyongazdálkodási Tervét az
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felhívja a polgármestert, hogy a tervben foglaltakat a gazdálkodás
folyamán vegye figyelembe.
Felelős: Kövér Mihály Csaba 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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