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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 17-én tartott üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol: Gajdos István képviselő
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra, valamint a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
2. napirend: Járási hivatalok kialakítására megállapodás a HBM-i Kormányhivatallal
3. napirend: önkéntes tevékenységet ellátó személyek foglalkoztatása

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:
1. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2012. évi árubeszerzéseihez kapcsolódó
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Járási hivatalok kialakítására megállapodás a HBM-i Kormányhivatallal
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. napirend: önkéntes tevékenységet ellátó személyek foglalkoztatása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás két
fordulós. Az ajánlatok beérkeztek, tizenötödikén megtörtént a bontás. Az öt meghívottból
négy cég tett ajánlatot, egy pedig elkésett, az ő ajánlata ezért érvénytelen. Először
kiválasztásra kerültek az alkalmas ajánlatok, és vizsgálva volt, hogy nem tartoznak-e az
ajánlattevők a kizáró okok hatálya alá. Tehát három érvényes ajánlatunk van. A testületnek ki
kell mondania, hogy ők alkalmasak a szerződés teljesítésére, és hogy folytassuk le velük a
2

tárgyalást. Az előzetesen általuk megajánlott nettó értékek beleférnek a pénzeszközeinkbe. A
traktorra három ajánlat érkezett, különböző összegekkel.
Szakály Zsolt képviselő: A faaprító beszerzésénél az egyik cég többmilliós tételt ajánlott, a
másik pedig csak hétszázezer forintot. Gondolom, nem egy paraméterrel rendelkezik az
általuk megajánlott eszköz. A traktornál pedig az ajánlatok között egymillió forint különbség
van. Gondolom, hogy külön-külön adás-vételi szerződések lesznek kötve. Meg kell nézni a
faaprító paramétereit pontosan!
Antal Gábor képviselő: Az MTZ-k esetén az lehet, hogy az egyik fajta a szélesebb kerekű,
mint az átlag, és ezért is van ekkora árkülönbözet. Két fajta van ugyanis ebből a típusból. Meg
kellene nézni előtte a gépet! Nekünk a szélesebb kerekű jobb lenne.
Szakály Zsolt képviselő: Miért? Nem szántunk vele.
Antal Gábor képviselő: Nem mindegy azért. A traktor esetén kizártnak tartom, hogy
ugyanazzal a paraméterrel rendelkezzen a két megajánlott gép. Milyen egyébként az a faaprító
gép? Ott is elég nagy a különbség az ajánlatok között. Ezt is látni kellene!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ajánlattételi felhívásban MTZ 820-as erőgép szerepel.
Tehát a megajánlott gépnek legalább olyan paraméterekkel kell rendelkeznie. Az Erőgép
Szerviz kicsit modernebbre tett ajánlatot. A faaprító esetében az is előfordulhat, hogy az
Erőgép Szerviz nem forgalmaz kisebb teljesítményű gépeket, ezért szerepel ilyen magas
összeg az árajánlatban. Nekünk viszont elég egy kisebb teljesítményű aprító gép is, ami a
kiírásban szerepel. Vastag fát nem fogunk vele aprítani.
Antal Gábor képviselő: Mire használjuk majd ezt a faaprító gépet?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Eladhatjuk például a felaprított fát. Egyenlőre még nincs
olyan kazánunk, amiben az aprítékot eltüzelnénk. Eredetileg úgy volt, hogy mi fogjuk
használni a gépet, próbálkozunk az aprítékos kazán beszerzésével. Nyírábránynak viszont
lesz, nekik is eladhatjuk addig az aprítékot.
A traktornál a másik két cég nem hiszem, hogy enged az árból, vagyis négyszázezer forintot
biztosan nem. A 820-as erőgépnek nézegettem az árát az interneten, 4.250 e Ft és 4.500 e Ft
között van az ára. Tehát reálisak a megajánlott árak. A négy adás-vételi szerződés
mindegyikére van olyan ajánlat, ami belefér a rendelkezésre álló összegbe. Kérdés, hogy
eljönnek-e a cégek a tárgyalásra. Amennyiben nem, a megajánlott ár áll, ajánlati kötöttség van.
Szakály Zsolt képviselő: Mikor lesz ebből valami?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A végleges, eljárást lezáró döntéstől számítva harminc
napon belül szerződést kell kötni. Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, javaslom a
határozati javaslat elfogadását. Nem veszek részt a szavazásban, mivel bíráló bizottsági tag
vagyok.
A képviselő-testület névszerinti szavazataival a következő határozatot hozza:
Antal Gábor:
igen
Madarászné Mindig Erzsébet: igen
Debreceni Zsolt:
igen
Szakály Zsolt:
igen
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99/2012. (X. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
2012. évi árubeszerzéseihez kapcsolódó (mezőgazdasági gépbeszerzés)
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbiak szerint határoz:
A) Az Erőgép-Szerviz Kft. ajánlata I.,II, III, IV. rész vonatkozásában az ajánlattételi
felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai
alkalmassági feltételeknek megfelel, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, a
szerződés teljesítésére alkalmas. Erőgép-Szerviz Kft.-vel a polgármester a
tárgyalást az I.,II, III, IV. rész vonatkozásában folytassa le.


A Nyír Agrocar Bt.. ajánlata III. rész vonatkozásában az ajánlattételi felhívásban
meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
feltételeknek megfelel, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, a szerződés
teljesítésére alkalmas. A Nyír Agrocar Bt.. -vel a polgármester a tárgyalást a III.
rész vonatkozásában folytassa le.



A Zetor – Vas Kft. ajánlata II, III. rész vonatkozásában az ajánlattételi felhívásban
meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
feltételeknek megfelel, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, a szerződés
teljesítésére alkalmas. A Zetor-Vas Kft. -vel a polgármester tárgyalást II, III.
rész vonatkozásában folytassa le.



Zákány Szerszámház Kft. (4029 Debrecen, Faraktár u. 76.) ajánlata az
ajánlattételi határidő lejárta után 11.15 órakor érkezett, így az ajánlata
érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bek. a) pontja alapján.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. október 18.

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Egy fő létszám pénzügyi előirányzatokkal együtt átkerül a járási hivatalhoz. Azt az irodát,
amit az emeleten a falugazdász is használ, fogjuk a kormányhivatal rendelkezésére bocsátani.
Nem tudjuk még pontosan a részleteket, azt sem, hogyan fognak ügyfélfogadást tartani. Kiss
Gábor Vámospércsre fog járni. A kiadott anyaghoz, a megállapodáshoz mellékletek is vannak
a feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati,
illetve egyéb jogcímen történő átadására.
Balázs László jegyző: Kérték, hogy ingyenesen tudjuk-e biztosítani az irodát, és át tudjuk-e
vállalni a működéssel járó költségeket, pl. telefon, internet, villany. Azt nyilatkoztuk, hogy a
jövő évi költségvetésre való tekintettel nem tudjuk biztosítani ingyenesen a helyiséget.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A járási hivatalok előreláthatólag az önkormányzatok
költségén jönnek létre. Telefonvonalat, irodát kérnek, van, ahol még a gépkocsit is igénybe
fogják venni.
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Szakály Zsolt képviselő: Nem látom a fénymásoló használatát itt a mellékletekben.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A fénymásolót nem adjuk át, hanem közös használatban
fog lenni. A járások kialakításával kapcsolatban már két hónapja levelezünk. A mi
hivatalunkból egy fő átadásáról van szó. Ennek ellenére levelezünk ilyen sok ideje. Akkor
elképzelem, hogy fog működni az iskola átadása, ahol több ember kerül át, számítástechnikai
terem, és egyéb eszközök, stb. Tehát a képviselő-testület jóváhagyja-e a megállapodást? A
fénymásológép használatát akkor még tisztázzuk. Tehát elfogadjuk-e a megállapodást?
100/2012. (X. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Nyíradonyi Járási Hivatal kialakításához szükséges – a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal és Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat közötti
megállapodást az előterjesztés szerinti megszövegezéssel és a megállapodás
mellékleteivel együtt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás, valamint a
szükséges nyilatkozatok aláírására.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot és a dokumentumokat küldje
meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési
Főosztálya részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. október 19.

3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Önkéntes munkát lehet vállalni, és amennyiben meg van a
harminc nap önkéntes munka, akkor ismét jogosult lesz a rendszeres szociális segély
folyósítására. Be kell erre jelentkeznünk az ……….. minisztérium felé, hogy az érdekeltek
megszerezhessék a szükséges harminc napot. A bejelentés díja minket terhel.
Szakály Zsolt képviselő: Én is így gondolom. Megszerezhetik a harminc napot a
jogosultsághoz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos van, aki kényszerpályán van, mert egyáltalán nem
tudott elhelyezkedni. Sajnos akinek segélye nincs, annak biztosítása sincs.
Debreceni Zsolt képviselő: Van, aki sajnos arra sem alkalmas, hogy ide felvegyük dolgozni,
vagy hogy akár a saját ügyét elintézze. De tájékoztatni kell mindenkit a lehetőségről.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Esetleg télen tízen fogják sepregetni csak a sikátort.
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Antal Gábor képviselő: A határozati javaslat úgy fogalmaz, hogy a testület megtárgyalta az
önkormányzat intézményeiben történő közérdekű önkéntes tevékenységet ellátó személyek
alkalmazását. Csak ott? Vagy itt az önkormányzatnál is? Ha van rá lehetőség, mindkét helyen
történjen ez meg!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Tehát az önkormányzat és intézményeiben.
Tehát elfogadja a képviselő-testület a határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
101/2012. (X. 17.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
megtárgyalta az önkormányzat és intézményeiben történő közérdekű önkéntes
tevékenységet ellátó személyek alkalmazását, és úgy határozott, hogy mint
fogadó szervezet bejelenti a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős
miniszter által vezetett minisztériumnak, hogy önkénteseket kíván
foglalkoztatni.
Az önkéntesek közreműködésével az alábbi feladatköröket kívánja ellátni:
kézbesítés, ügykezelési feladatok, takarítás, konyhai kisegítés, karbantartás,
udvarosi feladatok, kommunális feladatok, parkgondozás, hó eltakarítás, dajka
feladatok, portai szolgálattal kapcsolatos feladatok.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közérdekű tevékenység
bejelentéséről szóló adatlapot írja alá, és gondoskodjon annak a hatáskörrel
rendelkező minisztérium felé történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

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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