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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 30-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt, Papp Sándor (4 képviselő)
Piskolczi Miklós – az AKSD Kft. részéről
Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK vezető
Reszler György független könyvvizsgáló
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő
napirendi pont
megtárgyalására, valamint annak kiegészítésére az alábbiak szerint:
8. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása
Különfélék E) pontja: óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen
szavazattal jóváhagyja.

Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó. Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. Közszolgáltató Hulladékgazdálkodási Terve
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Falugyűlés anyagának megtárgyalása, időpontjának meghatározása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Beszámoló a települési önkormányzat 2012. évi adóbevételeiről
Előadó: Balázs László jegyző
5. Előterjesztés és rendelet-tervezet a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
6. Beszámoló a Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
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Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Szabályzatának módosítása
Előadó: Balázs László jegyző

és

Szervei

Szervezeti

és

Működési

9. KÜLÖNFÉLÉK
A) Nyírmártonfalvi ÁMK Napköziotthonos Óvoda Házirendje
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató
B) Kosztin Albert kérelme vízvezeték elhelyezésére
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) EU Élelmiszersegély Program 2013. I. forduló határozati javaslatának jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
D) Bányai Tamás művelődési ház bérletére vonatkozó kérelme
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
E) Óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szeméttelep rekultivációja jövő hét folyamán
elkezdődik. Hozzászólás van-e a polgármesteri jelentéshez? (Hozzászólás nem volt.) Kérdés?
Papp Sándor képviselő: Hol lehet ez után építési törmeléket gyűjteni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Konténert kell rendelni. Most az egész szeméttelepet
felszámolják, geotextillel lesz bevonva a terület. Látjuk majd, hol fognak megjelenni az
illegálisan elhelyezett hulladékok.
Balázs László jegyző: Tervezni kell a begyűjtésére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem. Meg kell bírságolni az elkövetőket. Lomtalanítás is
van a településen, élni kell a lehetőséggel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
39/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel, a kérdésekkel,
a kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
Felelős: -Határidő: --

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft-t Debrecen
város és az AKSD Kft. hozta létre. A terv szükséges az akkreditációhoz. A testület részéről
tartalmi egyeztetés szükséges. Nincs részletes szabályozás, hogy más feladatunk is lenne a
tervvel kapcsolatban. A lakossági szemétszállítási díj csökkenhet, de nem kizárt, hogy az
önköltség és a beszedett díj közötti különbséget az önkormányzat fizeti meg.
Szakály Zsolt képviselő: A tizenhatodik oldal hetes pontja szerint önkormányzati rendelet
kötelezheti a települési hulladék hulladéktípusok szerinti elkülönített gyűjtését. Az építési
törmeléket is el kell helyezni valahol.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hulladékgazdálkodás önkormányzati feladat, a törvény
szerint többségében állami tulajdonú cég végezheti a szolgáltatást. Piskolczi Miklós az AKSD
Kft. részéről tájékoztat bennünket a terv tartalmi egyeztetésével kapcsolatban.
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Piskolczi Miklós - AKSD Kft. részéről: Az törvényi megfelelés szerint engedélyezési vonalon
kaptam megbízást a cégtől. A közszolgáltatási terv meglétét törvény írja elő, illetve rendelet
szabályozza a tartalmi követelményeket. A törvény előírja, hogy miket kell a cégeknek
teljesítenie. Közszolgáltatási engedélyt kell szerezni, ennek viszont feltétele a terv megléte. A
közszolgáltató a települési önkormányzatokkal egyezteti a tervet, az igazolással a TIKÖFE
felé jóváhagyásra beterjeszti a tervet. Ezt követően lehet közszolgáltatási engedélyt kérni. A
határidő elég szűkös. országos kérdés ez, ezért remélhetőleg módosítják az ez év közepei
határidőt. Fontos az is, hogy folyamatban van az eljárás. A tervet összeállítottuk. A terv első
részében a főbb adatok szerepelnek, a tartalmi fejezetek pedig a rendelet szerinti tartalmi
követelményeknek felelnek meg.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés?
Papp Sándor képviselő: A tizedik oldalon van szó a hulladékgyűjtő szigetekről,
hulladékgyűjtő udvarok kialakításáról. Amennyiben olyan jellegű hulladék keletkezik, hol
helyezzük el? Mivel nem minden hulladékkal szaladhatunk be Debrecenbe.
Piskolczi Miklós – AKSD. Kft.: A hulladékgyűjtő szigetek már ki vannak alakítva a
településen. A hulladékgyűjtő udvarokat nem lehetett előre vetíteni, de azokat a szempontokat
kell nekünk figyelembe venni, amit a cég végzett, és végezhet majd. Ez a téma még
egyeztetést igényel. Még az országos és területi elképzelések is hiányosak. A hulladékgyűjtő
udvarokra konkrét döntés nem született, ezért a tervben ezeket a vidéki településeken nem
tudtam szerepeltetni. Nyilván hosszabb időszakra majd lehet tervezni. Ez a terv három évre
szól. A terv azt a célt szolgálja, hogy a cég elkezdhesse majd a feladatot és a szolgáltatást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát nincsenek még meg országos és regionális tervek.
Piskolczi Miklós – AKSD Kft. Így van. A terveket később majd módosítani kell.
Papp Sándor képviselő: Megjelöltük, hogy lesz hulladékgyűjtő udvar, de hol lesz?
Amennyiben három évig nem vizsgáljuk felül a tervet, akkor akinek csak mondjuk egy
talicska hulladéka lesz, az azt hová fogja tenni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez a terv még nem arról szól, hogy most lesz
hulladékgyűjtő udvar, hanem a törvény szabja meg, hogy pl. ötezer fős lakosok esetében hány
udvar szükséges majd. Értem Papp Sándor képviselő aggályát. Jelen pillanatban a szelektív
hulladékgyűjtés megoldott, lomtalanítás is van. A gumiabroncsokat mi gyűjtjük az
önkormányzat gazdasági udvarában, de gondot okozhat pl. akkumulátor vagy pala hulladék
elhelyezése. Van ennek elhelyezésére is törvényes út, de az emberek nem szeretnek vele élni,
mert költséges. Még magasabb szintű szabályozások is hiányoznak, de a tervet el kell
készíteni. Amennyiben nem készít tervet a szolgáltató, nem kapja meg az akkreditációt, és
nem lesz, aki elvigye tőlünk a szemetet, ami viszont kötelező közszolgáltatás. Tehát az
önkormányzatnak érdeke, hogy legyen egy közszolgáltató, aki elviszi a szemetet. Jogos
aggodalom részünkről a kérdés, de a szemetet muszáj elszállítani. Elindítottunk egy
közbeszerzési eljárást, és nem tudunk meghívni cégeket, mert nincs meg az akkreditáció, vagy
ha van is ilyen cég, olyan messze vannak a településtől – nyolcvan-száz kilométerre – hogy
nagyon sokba kerülne a szemétszállítás.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Senki nem tudja azt mondani, hogy a tervben leírtak
pontosan meg fognak valósulni, viszont mindenképp szükséges az akkreditációhoz ez a
vázlatos törvény szerinti dokumentum. A tervben érződik a felső szabályozás hiánya miatti
bizonytalanság, viszont szükséges elfogadni, hogy meg legyen az akkreditáció.
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Piskolczi Miklós – Aksd Kft.: A finanszírozási háttért tekintve jelenleg ennyit tud tartalmazni
a terv.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Tehát ez még nem szerződés, csak egy terv.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, kimondhatujuk, hogy
a terv tartalmi egyeztetése megtörtént. Elfogadja-e a képviselő-testület a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
40/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
az előterjesztés mellékletét képező Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft.
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv tartalmát megismerte.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a terv tartalmi egyeztetésére vonatkozó
igazolást aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 10.

3. NAPIREND
(A falugyűlés anyaga a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A falugyűlés időpontként május 16-ikát, 18.00 órai
kezdést javaslok. Tasó László országgyűlési képviselővel egyeztettem az időpontról. Úgy
gondolom, hogy a közigazgatásban és az oktatásban is történtek olyan változások, melyekről
szintén tájékoztatni szükséges a lakosságot, ezért meghívtam a falugyűlésre a tankerületi
igazgatót, valamint a nyíradonyi járási hivatal vezetőjét is. Meghívtam továbbá a rendőrség új
vezetőjét Vámospércsről. A falugyűlés anyagában szerepel tájékoztatás a település 2012. évi
költségvetéséről, a 2012. évi fejlesztési és felhalmozási beruházásokról, tájékoztatás a
település 2013. évi költségvetéséről, a 2013. évi fejlesztési és felhalmozási beruházásokról,
valamint a szennyvízprojektről is tájékoztatást nyújtunk. Amennyiben minden jól megy a
szennyvízberuházással kapcsolatban őszre már a kivitelező kiválasztása is megtörténik. Az
elszámolandó költségekbe a Kossuth u. teljes felújítása is bekerült. A többi útszakaszra
vonatkozóan megpróbáljuk úgy bonyolítani a kivitelezést, hogy minél kevesebbet kelljen az
úton bontani. A beruházás 2014. tavaszán elindul. Elfogadja-e a képviselő-testület a
falugyűlés anyagát?
Szakály Zsolt képviselő: Meg kell magyarázni a falugyűlésen a lakosoknak, hogy miből is van
az a harmincöt millió forintos pénzmaradvány. Amennyiben csak a számokat nézik, abból ez
nem derül ki. És úgy néz most ki, hogy van harmincötmillió forint, amit bármire lehet
használni, de tudjuk, hogy ez nem így van. Jó lenne a bevételi és kiadási oldal 2012-es és
2013-as adatait egymás mellett szerepeltetni.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Amúgy ezek le vannak írva, de át fogom szerkeszteni a
táblázatokat ,és el fogom mondani, hogy miből is adódik a pénzmaradvány, és hogy mire is
lehet azt konkrétan csak felhasználni.
Reszler György független könyvvizsgáló: Ez a 2012. december 31-ei állapot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a falugyűlés időpontját 2013. május 16. (csütörtök)
du. 18.00 órai időpontban határozzuk meg. Az elhangzott szerinti kiegészítésekkel egyetért-e
ezzel a testület?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
41/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a falugyűlés időpontját 2013. május 16. (csütörtök) du. 18.00 órai időpontban határozza meg.
A falugyűlés napirendjét az e jegyzőkönyvben elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a falugyűlés megtartásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 16.

4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Többé-kevésbe teljesültek a tervezett adóbevételek. Van-e
kiegészítés az előadó részéről?
Balázs László jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Valóban, ha a magánszemélyek kommunális adóját
és a többi adót együtt tekintve teljesültek a bevételek. Viszont ha külön-külön megnézzük az
egyes adónemeket, akkor pl. a magánszemélyek kommunális adója és a gépjármű adó
esetében a teljesítés kevesebb. Valószínűleg a lakosság a tűrőképesség határához ért már, vagy
az adózási morál is változott. Ami viszont kötelező, azt be kell fizetni. Valahogyan
gondoskodni kell a bevezetett adó beszedéséről.
Szakály Zsolt képviselő: Az összesen sor megnyugtató, hiszen száz százalékban teljesült a
betervezett adó teljesítése. A jogkövető magatartás példás itt Nyírmártonfalván. Van, ahol
csak hatvan százalékos a teljesítés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehet a startmunka programot szeretni, és lehet nem
szeretni is, de egy biztos, hogy azért csak több a jövedelem a startmunkában történő
foglalkoztatás esetén, mint a segély, és talán ki lehet belőle fizetni az adót. Meg lehet nézni,
hogy azért a komoly cégek egyből árverést indítanak az adósok ellen elmaradás esetén. Mi
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azért vártunk az inkasszóval sokat, és nekünk ráadásul csak ennyi bevételünk van. Javaslom a
határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
42/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2012. évi adóbevételéről előterjesztett beszámolót a kérdésekre
adott válaszokkal és a hozzászólásokkal együtt elfogadja.
Megállapítja, hogy az előírt tartozások behajtása érdekében megfelelő intézkedések történtek.
Felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy a fennálló tartozások behajtása érdekében hathatós
intézkedéseket foganatosítson.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: 2013. december 31.
beszámolásra: 2014. április 30.

5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a rendelet-tervezetet. A módosítások részletesek és indokoltak. A bizottság
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 3 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2013. (V. 01.) KT. RENDELETE
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.08.)kt. rendelet
módosításáról
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében és az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.
törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , valamint az Államháztartás működési
rendjéről szóló 368/2011.(XII.31) kormányrendeletben és a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározottak figyelembe vételével a
2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(III.08.) kt rendeletét ( a továbbiakban Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja
1. §
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A Rendelet 2. § (1), (2) , bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét

6.528 E Ft-tal

Költségvetési kiadását

6.528.E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési hiány összegét
-ebből működési
felhalmozási

372.410. E Ft-ban
373.154. E Ft-ban
744.E Ft-ban
744.E Ft-ban
-----------------

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
332.664.E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
149.549.E Ft Személyi juttatások
31.938.E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó
76.159.E Ft Dologi kiadások
67.470.E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzmaradvány átadás
2.145.E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
5.403.E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások
22.383.E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
21.677.E Ft Intézményi beruházási kiadások
Felújítások
600.E Ft Lakástámogatás
Lakásépítés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának
kiadásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre
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106.E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai
Kölcsön
18 107.E Ft Tartalék
Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány
átvétele
11.094.E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A hiány finanszírozására a pénzmaradvány nyújt fedezetet.
2.§
A polgármesteri hivatal személyi juttatások kiadási előirányzatát 486.E Ft-al, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 151 E Ft-al , a dologi
kiadások előirányzatát 5.667E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 6.304 E Ft önkormányzati
támogatás csökkenést állapít meg.
.
Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások kiadási előirányzatát 642 E Ft-al, a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát 164 E Ft-al ,
a dologi kiadások előirányzatát 725 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 1531 E Ft
önkormányzati támogatás csökkentést állapít meg.
Községi Önkormányzat személyi juttatások kiadási előirányzatát 2.162 E Ft-al, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatát156 E Ft-al , társadalomés szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzatát 14.451 E Ft-al lecsökkenti és egyidejűleg
16.769 E Ft rövidlejáratú hitel törlesztést irányoz elő.
A községi Önkormányzat a dologi kiadások előirányzatát 5.556 E Ft-tal a működési célú
pénzeszköz átadás kiadási előirányzat 510. E Ft-al, a működési célú támogatásértékű kiadás
kiadási előirányzatát 1.382 E Ft-al megemeli és ezzel egyidejűleg 7.448 E Ft rövidlejáratú
hitel felvételt irányoz elő.
.
A községi Önkormányzat beruházási kiadások kiadási előirányzatát 9.415 E Ft-al megemeli
és egyidejűleg a felhalmozási kiadás kiadási előirányzatát 1.744 E Ft-al lecsökkenti és 7.671
E Ft többlet felhalmozási bevételt irányoz elő.
A községi önkormányzat a tartalékok kiadási előirányzatát 16.039 E Ft-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg 9.321 E Ft rövidlejáratú hitel törlesztést és 6.718 E Ft többlettámogatást
irányoz elő.
3. §
A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a
1., 2.1., 2.2., 6., 7., 11., 11.1, 11.2, 12., 12.1, 13., 13.1. mellékletek tartalmazzák.
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4. §
Záró rendelkezés

(1)Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző SZ.M.SZ-ban szabályozott módon gondoskodik

…………………………………

…………………………………

/: Balázs László:/
jegyző

/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E rendelet kihirdetve: 2013. május 1.
Balázs László
jegyző

6. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság megtárgyalta a
napirendet, az indoklás részletes. Végigkísértük a tavaly évi gazdálkodást is. A pénzügyi terv
végrehajtása törvényes volt. Javaslom, hogy a napirendet együtt tárgyaljuk a független
könyvvizsgálói jelentéssel. Nehéz volt a tavalyi év gazdálkodása, de az adósságkonszolidáció
és az ÖNHIKI év végén sokat segítettek. Mindezek ellenére takarékos gazdálkodásra volt
szükség.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minősített többség szükséges a zárszámadás
jóváhagyásához, tehát az eredeti képviselők ötven százaléka plusz egy fő igen szavazata
szükséges. Amennyiben nem történik meg a zárszámadás jóváhagyása, akkor a következő
testületi ülésre ismét be kell terjesszük. Az adósságkonszolidáció és az ÖNHIKI pályázat év
végén a likviditásunkat biztosította.
Bodnárné Papp Éva pénzügyi csoportvezető: Megszületett a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal a szerződés megkötése, de a bérek nincsenek rendezve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos még a gázóra, villanyóra ügyek sincsenek
rendezve, mert megállapodás van a Klebelsberg Központtal. Nekünk viszont nincs a
költségvetésben pénzünk kifizetni az iskola számláit, nem is tudnánk hová lekönyvelni. Az
állam az iskola fenntartója. Elfogadjuk-e a rendelet-tervezetet?

11

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2013. (V. 01.) KT. RENDELETE
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.
§ 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
382.319 E Ft Költségvetési bevétellel
351.312 E Ft Költségvetési kiadással
31.751 E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
6. és 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önállóan működő ,de nem önállóan gazdálkodó Általános Működési Központ
költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület 9. melléklet szerint hagyja jóvá a támogatásértékű működési és
működési célú pénzeszközátadást
(6) A társadalom-és szociálpolitikai juttatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el a képviselőtestület
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(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített
pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített
vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ költségvetési szerv maradványát és
annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. §
A 2012. évi önkormányzati létszámkeretet a 34. űrlap szerinti részletezettséggel 109 főben
hagyja jóvá a képviselő-testület a 13. melléklet szerint
4. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak
a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
Záró rendelkezés
6. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

……………………………………
Kövér Mihály Csaba
polgármester

…………………………………..
Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2013. május 1.
/ Balázs László./
jegyző
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a rendelet-tervezethez
könyvvizsgálói jelentés elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.)

kapcsolódó

A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat zárszámadási rendeletéhez
kapcsolódó független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
Felelős: --Határidő: ---

7. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az államháztartási törvény szerint most már április 30ikáig kell a költségvetési koncepciót benyújtanunk. Mi ezt megtettük. Azóta módosították már
ezt az időpontot, mert nem készült el az állami költségvetés. Reszler György
könyvvizsgálóval egyeztetve úgy döntöttünk, hogy beterjesztjük a testület elé a koncepciót, és
majd az állami költségvetés elfogadása esetén ismét készítünk egy módosított koncepciót,
több tény ismeretében. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott
el.) Javaslom a koncepció elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
44/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja.
Felhívja a polgármestert, hogy a 2014. évi önkormányzati költségvetés
tervezése során a koncepcióban foglaltakat érvényesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. február 20.

8. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Január 1-jétől több jogszabály is megváltozott, megkezdték
működésüket a járási hivatalok, megszűnt a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás.
Ezeket a változásokat az SZMSZ-ben át kellett vezetni, és nbéhány aktuális dolgot is bele
raktunk, mint az ügyfélfogadás mentes nap. Pénteken volt eddig ügyfélfogadás mentes nap, de
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most már szerdán és pénteken a járási hivatal ügyfélfogadást tart az épületben, ezért nem lehet
azon a napon ügyfélfogadás mentes napot tartanunk. A keddet és a csütörtököt javasoljuk erre
a célra. Más településeken azokon a napokon a hivatal zárva van. Nálunk ez eddig nem volt
gyakorlat, délután, ha nincs ügyfélfogadás, akkor is fogadjuk az ügyfeleket. Ez viszont
megnehezíti a munkavégzést, hiszen így akkor is mindig jönnek az ügyfelek, amikor a
háttérmunkát, nyilvántartásokat, kötelező jelentéseket, határozatokat, stb. készítenénk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van olyan háttérmunka, ami nem látszik a hivatali
munkából. Nem csak annyiból áll az ügyek intézése, hogy az ügyfél benyújtja a papírokat.
Évek óta gond, hogy ügyfélfogadási időn kívül is jönnek az ügyfelek. Nem lenne ez gond
egyébként, ha minden ügyintézőnek csak egy ügyköre lenne. Viszont mindenkinek több
feladata van, a jogszabályokat is elő kell venni, azok változását is követni kell. Nem lehet egy
ügyet konkrétan intézni, ha közben ismét egy másik ügyfél is jön. Rengeteget dolgoznak a
kollégák így is munkaidőn kívül is. Az ,hogy ez a nap kedd, vagy csütörtök legyen, az
részletkérdés. Jegyző úr ide a változást írta le.
Balázs László jegyző: Természetes, hogy ennek ellenére vannak olyan ügyek, amit azonnal
intézni kell, még ha nincs ügyfélfogadási idő, akkor is. Ilyen a halálozás anyakönyvezése is
például.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e?
Szakály Zsolt képviselő: Amikor az ügyintézőknek olyan munkájuk van, ami halaszthatatlan,
és közben az ügyféllel is foglalkozni kell, akkor meg lehetne próbálni, hogy előszolgálatos
vegye el a papírokat, kérelmeket. A földhivatalnál is működik ez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos a hivatal létszáma a gond. Az ötlet egyébként jó,
így működnek a kormányablakok is. Viszont több létszámot a mi esetünkben nem finanszíroz
az állam.
Szakály Zsolt képviselő: Közcélút nem lehet felvenni erre a célra?
Balázs László jegyző: Hatósági ügyekről van szó, nem nézhet bele, mint közcélú, és személyi
adatokat nem kezelhet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Most ez a közfoglalkoztatási program négy hónapra hat
órás munkaidőre szól. Erre nem lehet alapozni.
Papp Sándor képviselő: Hogyan kell értelmezni a 7. § (5) bekezdést?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény szerint.
A polgármester jogkörét szélesítette ki a törvény. Nyilván meg van a Mötv. szerint a
felhatalmazása a polgármesternek, rajta áll, hogy felvállalja-e ezt, vagy sem.
Papp Sándor képviselő: Összegszerűen ezt nem lehet behatárolni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azt a költségvetési rendelet eleve tartalmazza, ötszázezer
forintig dönthet a polgármester.
Papp Sándor képviselő: A 9. § (3) bekezdése hogyan értelmezendő?
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Balázs László jegyző: Ez eddig is így működött, a bizottság javasolta, viszont eddig nem
kellett az SzMSz-ben szabályozni a kérdést, elegendő volt a magasabb szintű szabályozás.
Most a Mötv. előírta, hogy ezt is kell az SZMSZ-rendeletben kell szabályozni. Maga a törvény
előírja, hogy mennyi a polgármester bére. A köztisztviselői illetményalap x szorzójával
szorozva a település lakosságszámát alapul véve. A bizottság tesz rá javaslatot, és a testület
fogadja el a polgármester illetményét.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kaptunk egy instrukciót, hogy miket kell szabályoznunk
az SZMSZ-ben, hogyan kel azt módosítani az új önkormányzati törvény szerint. Tehát a
testület egyetért-e az ügyfélfogadási rend változásával?
Balázs László jegyző: Más településeken bezárják az ügyfélfogadás mentes napokon az ajtót,
van ahol portás van erre a célra. Mi viszont a portás foglalkoztatását nem tudjuk megoldani.
Szakály Zsolt képviselő: Arra az egy napra valamelyik biztonsági őrt le kellene ide ültetni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Papp Sándor képviselő elfogadja-e a válaszadást?
Papp Sándor képviselő: Elfogadom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2013. (V. 01.) KT. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Szóló 17/2010 (XII.01.) kt. rendelete módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkében és
Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
/:továbbiakban: Mötv:/ kapott felhatalmazás alapján Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010 (XII.01.) kt. rendeletét
/:továbbiakban: Rendelet:/a következők szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) bek. Az önkormányzat feladatai a Képviselő-testület és szervei: bizottságai,
polgármester, jegyzője, társulása és Polgármesteri Hivatal útján látja el.
2.§
(1) bek. A Rendelet 5.§-ában felsorolt „Megyei Közigazgatási Hivatal” elnevezés helyett
„Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” elnevezés lép.
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(2) bek. A Rendelet 5.§-ában felsorolt „Többcélú Kistérségi Társulások” helyébe
„Önkormányzati Társulások” elnevezés lép.
3.§
A Rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) bek. A Képviselő-testület egyes hatáskörei gyakorlását bizottságára polgármesterre,
jegyzőre és társulására ruházhatja át. Az átruházott hatáskörök felsorolását az SzMSz
függeléke tartalmazza.

4.§
A Rendelet 7. § (4) bekezdéssel egészül ki.
(4) bek. Zárt ülésre kötelező az érintett meghívása, ha az ügy tisztázása azt megkívánja,
illetve a testület döntésével ezt előírja.
5.§
(1) A Rendelet 10. § (3) bekezdésében felsoroltak „- önszerveződő közösségeket”
meghatározással egészül ki.
(2) A Rendelet 10.§ (5) bekezdéssel egészül ki a következők szerint
„(5) bek. Az önszerveződő közösségeket tevékenységi körükben tanácskozási jog illeti
meg a Képviselő-testület és a bizottságok ülésein.”
6.§
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) bek. A Képviselő-testület évente a lakosság, egyesületek tájékoztatására
falugyűlést tarthat. A falugyűlést közmeghallgatással együtt is meg lehet hirdetni.”
(2) A Rendelet 12. § (6) bekezdésében meghatározottak helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(6) bek. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik az ott elhangzottakról a
kisebbségi véleményeket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.”
7.§
(1) A 17. § (3) bekezdésében szereplő Ötv 12.§ (4) bekezdése és 34.§ (1) bekezdése
helyébe a Mötv 46. § (2) bekezdése lép.
(2) A 17. § (8) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) bek. A képviselők a jelenlévők többségének szavazatával a személyi kérdésekben
az önkormányzat üzleti ügyeiben kezdeményezhetik a névszerinti szavazást.”
(3) A képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása
esetén a szavazást újra meg kell ismételni, az érintett képviselő szavazásból való
kizárásával.
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(4) A Képviselő-testület határozatképtelensége, avagy határozat hozatal hiánya miatt – két
egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést – a polgármester
személyi ügyben, költségvetési gazdálkodási ügyben, az önkormányzat üzleti ügyében
döntést hozhat.
(5) A polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a két ülés közötti
időszakban felmerülő, halaszhatatlan önkormányzat hatáskörébe tartozó személyi,
költségvetés gazdálkodási, üzleti ügyben döntést hozhat.

8.§
A Rendelet 26. §-ában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép:
„A bizottság alapvető működési szabályai megegyeznek a Képviselő-testület működési
szabályaival.”
9.§
A Rendelet 27.§-ában foglaltak számozása (1) bekezdésre változik és további (2), (3)
bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„(2) bek. A feladatkörükbe tartozó előterjesztések csak bizottsági véleménnyel terjeszthetők
elő.”
„(3) bek. Bizottság nyújtja be a polgármester illetmény emelésére vonatkozó javaslatot.”
10.§
(1) A Rendelet 28. §-a (7) bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„(7) bek. A jegyző az ülésen vagy azt követően szóban vagy írásban jelzi, ha a
Képviselő-testület működése, döntése jogszabálysértő, s azt a testületi ülés
jegyzőkönyvébe is be kell foglalni.”
(2) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk
esetére – legfeljebb hat hónapos időtartamra – a polgármester más település
polgármesterével megállapodást köthet más település jegyzőjének, aljegyzőjének a
jegyzői feladatok ellátására.
11.§
(1) A Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala egységes hivatalként Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala elnevezést kapja.
(2) A Rendelet 31. § (3) bekezdésében foglalt ügyfélfogadási rend a következők szerint
változik:
„
Kedd
Nincs ügyfélfogadás
Szerda
07:30-16:00 óráig
Péntek
07:30-12:00 óráig
„
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12. §
A szabályzatban foglaltakat a Mötv kiegészítéseként kell alkalmazni.

Záró rendelkezés:
13. §
(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, 2013. április 23.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2013. május 1.
Balázs László
jegyző

KÜLÖNFÉLÉK
A) Óvoda házirendje
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Szűcsné Tardi Ildikó óvodavezető: Az új köznevelési törvény értelmében belevettük a
házirendbe azokat a pontokat, amit a törvény és az EMMI rendleet előír. Kibővítettük a
házirendet jutalmazás, büntetés tekintetében, a hit- és vallásoktatás fakultatív lehetőségével is.
Kérdéses volt, hogy ha nincs anyagi vonzata a házirendnek, akkor kell-e azt képviselő-testület
elé terjeszteni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: És tudná-e az előterjesztő bizonyítani, hogy nincs anyagi
vonzata a házirendnek? El szoktuk fogadni a házirendeket. Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Balázs László jegyző: A házirend május 1-jétől lép hatályba.
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Kövér Mihály Csaba polgármestr: Elfogadja-e a képviselő-testület a házirendet május 1-jei
hatályba lépéssel?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája házirendjét 2013. május 1-jei hatályba lépéssel elfogadja.
Felelős: --Határidő: --B) Kosztin Albert kérelme
(Azt előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom, járuljunk hozzá a kérelemhez, a határozati
javaslatba beleírtuk a feltételeket.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatom.
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom.
Papp Sándor képviselő: Azon a területen lesz szennyvíz-csatorna?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Külterületet nem támogat a pályázat. Elfogadja-e a
képviselő-testület a kérelmet?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
46./2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Kosztin Albert (Nyírmártonfalva, Bánomkert t. 1. sz.) kérelmére, hozzájárul,
hogy az önkormányzat tulajdonát képező és 0310 hrsz-ú kiépítetlen út jobb
szélén a tulajdonát képező tanyáig az út felülete alatt vízvezetéket helyezzen el,
úgy hogy a vezeték a 0326 hrsz-ú utat keresztezze.
Felhívja kérelmezőt, hogy a munkálatokat érintett területet eredeti állapotába,
megfelelő tömörségben állítsa vissza, illetve gondoskodjon a munkálatok során
a balesetvédelmi előírások betartására.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 15.
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C) EU Élelmiszersegély Program
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kicsit szélesebbre tárjuk az élelmiszersegélyre jogosultak
körét, de mindenkit nem tudunk bevenni a programba. Eddig Vámospércsre kiszállították a
csomagokat, most már nem hozzák ki, Miskolcra kell érte menni. Vámospérccsel közösen
fogunk érte menni, és osztozunk a szállítási költségeken. Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
-

az EU Élelmiszersegély program keretében kiosztható segélyek
előterjesztésben szereplő érintetti körével és jövedelmi
kategóriával egyetért.

-

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett rászorultak
körében az élelmiszersegély kiosztásáról gondoskodjon.

Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 31.

D) Bányai Tamás kérelme
(A kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérelmező a művelődési ház bérleti díjának csökkentését
kérné. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom, hogy helyben működjön továbbra is a diszkó. Nem sok
az áramhasználat, LED kijelzős lámpákat használnak. Nyáron fűtés sincs. Meg kell
állapodnunk, hogy mennyivel csökkentsük a díjat.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mennyire gondolta a kérelmező?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mindenképp jobb, ha a gyerekek itt szórakoznak helyben.
Nyáron kevesebb a fűtés díja, de télen több. Én is mindig azt mondom, hogy adjunk egy kis
engedményt.
Szakály Zsolt képviselő: Ötezer forintra gondoltam.
Papp Sándor képviselő: Meg kell nézni esetleg, hogy azokon a napokon mennyi a
rezsiköltség, vagy hogy mennyi a bevétel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én is ötezer forint csökkentést javaslok.
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Papp Sándor képviselő: Akinek ide járnak a gyerekei szórakozni, hadd járhassanak továbbra
is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát ötezer forint csökkenést javaslok. Ennél viszont már
nem tudunk lentebb menni. Elfogadja-e ezt a testület?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
48/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
Bányai Tamás (Vámospércs, Arany János u. 16.) részére az önkormányzat
tulajdonát képező, Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 18. sz. alatti Művelődési Ház
bérleti díját a 103/2012. (X. 24.) kt. önkormányzati határozatban foglalt
feltételek mellett 25.000 forint/alkalomban állapítja meg.
Felhívja az ÁMK igazgatóját, hogy az alkalmi bérbe adási szerződések
megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK ig.
Határidő: folyamatos
D) Óvoda infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már korábban is szerettünk volna tornaszobát kialakítani,
a terv kész is van. Megjelent egy BM rendelet, amelyben három jogcím szerepel. Mi az óvoda
infrastrukturális fejlesztésére a rendelet szerint nyújthatunk be pályázatot. A pályázat nem rég
jelent meg, én úgy gondolom, hogy nyújtsuk be, és valósítsuk meg a tornaszobát. Amennyiben
megkapjuk a támogatást, megvalósul a tornaszoba, és az eredetileg tervezett óvoda konyha és
az óvoda közműveinek szétválasztása is megvalósulhat. Ezen kívül négy darab rozsdamentes
munkaasztalt és a konyhába új üstöt is be tudunk szerezni a pályázaton belül. Maga egy ilyen
nagy üst másfél millió forint körül van, ha most nem tudjuk megoldani, pár év múlva saját
pénzünkből kell megvásárolnunk, amennyiben elromlana a mostani üst. Van árajánlatunk az
elektromos hálózat kiépítésére. Az eredetileg költségvetésbe betervezett hárommillió forintból
megoldhatjuk a pályázati önerőt. A pályázattal 2014. június 30-ig kell elszámolni.
Amennyiben sikerül a pályázat megvalósítása, kicsit ismét teszünk hozzá a településhez.
Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
49/2013. (IV. 30.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:

22

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A) pályázatot nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet
2. § (1) bek. b), c) pontjára, óvodai infrastruktúra fejlesztésére az alábbiak szerint:
1. Közművek szétválasztása (víz, gáz, fűtés, elektromos hálózat):
nettó 2.437.940 Ft
2. Tornaszoba kialakítása és akadálymentesítés
nettó 16.872.272 Ft
3. Egyéb költségek (lebonyolítás, tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés):
nettó 1.450.000 Ft
4. Eszközbeszerzés (háromszáz literes gázüst és 4 db rozsdamentes munkaasztal
beszerzése):
nettó 2.140.500 Ft
Összesen:

nettó 22.900.712 Ft
bruttó 29.083.904 Ft

B) A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges:
10% önerőt bruttó 2.908.390 Ft összegben biztosítja.

C) A képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a fejlesztés megvalósítása során a bruttó
összeg 5%-ának erejéig közfoglalkoztatást valósít meg:
bruttó 1.186.446 Ft összegben.
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Felhívja a polgármestert, hogy a pályázatot a pályázati kiírásnak megfelelően határidőben
nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. május 2.

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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