Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 12-én tartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
–

Tárgya
–

Az ülésen hozott határozatok:
78/2017. (X. 12.)
79/2017. (X. 12.)
80/2017. (X. 12.)
81/2017. (X. 12.)

A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Konyhájának fejlesztése”
című projekt megvalósításához saját forrás biztosítása.
Az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése közművagyon
értékelési szakvéleményt elfogadása.
A képviselő-testület Nyírmártonfalva településen egy iskolai felvételi körzet
kialakítását javasolja.
A Debreceni Tankerületi Központ 2017-2022. évekre vonatkozó Fejlesztési
Tervét támogatja.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. október 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Piros Tibor (5 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Filemon Mihály képviselő
Szakály Zsolt képviselő

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület ülésén 5 képviselő megjelent, így a testület öt fővel határozatképes. A testületi ülést
megnyitom, javaslatot teszek a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására azzal a
kiegészítéssel, hogy az 5. napirendben a Debreceni Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének
véleményezésére teszek javaslatot szóbeli előterjesztés keretében.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő a napirendi
pontokat 5 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.
Napirend:
1. Előterjesztés a Vámosvíz Szolgáltató Kft. Társasági Szerződésének módosításáról, ügyvezető
igazgatójának kinevezéséről, valamint a Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
*zárt ülés*
2. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás keretében
megvalósuló „A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Konyhájának fejlesztése” projekthez
szükséges önerő biztosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése tárgyú közmű vagyon
értékelési szakvélemény elfogadásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
4. Előterjesztés a köznevelési intézmények felvételi körzeteinek megállapításához a települési
önkormányzat véleményének kikéréséről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
5. Előterjesztés a Debreceni Tankerületi Központ 2017-2022. évekre szóló Fejlesztési Tervének
véleményezéséről.
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Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
6. Egyebek

Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a meghívóban
szereplő első napirend megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor, ezért elrendelem a zárt ülés
megtartását.

2. NAPIREND
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás keretében
megvalósuló „A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Konyhájának fejlesztése”
projekthez szükséges önerő biztosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Konyhai berendezések cseréjére és a szellőző rendszer
felújítására nyújtottunk be pályázatot. A saját forrásról döntenie kell a képviselő-testületnek. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2017. (X. 12.) h a t á r o z a t a
A képviselő testület:
a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívás
keretében megvalósuló, „A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
Konyhájának fejlesztése” című projekt megvalósításához 2017. évi
költségvetésében 969.516 Ft saját forrást biztosít.
Kinyilatkozza, hogy a fejlesztés megvalósításához 969.516 Ft összegű saját forrással
rendelkezik, melyet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében elkülönítetten
erre a célra rendel felhasználni.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Hajdúsági-Nyírségi
Pályázatkezelő Nonprofit Kft. részére.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester.

3. NAPIREND
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése tárgyú közmű vagyon
értékelési szakvélemény elfogadásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2017. (X. 12.) h a t á r o z a t a
A képviselő testület:
az önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése tárgyú – az
előterjesztéshez mellékelt – közművagyon értékelési szakvéleményt
elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Tiszamenti
Regionális Vízmű Zrt. részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Határidő: 2017. október 20.

4. NAPIREND
Előterjesztés a köznevelési intézmények felvételi körzeteinek megállapításához a települési
önkormányzat véleményének kikéréséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egy felvételi körzet kialakítását javasoljuk. Van-e kérdés az
előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2017. (X. 12.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva településen egy iskolai felvételi körzet kialakítását
javasolja.
A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 41 fő, hátrányos
helyzetű tanulók száma: 57 fő.

Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Hatósági
Főosztály Hatósági Osztálya részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2017. október 31.
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5. NAPIREND
Előterjesztés a Debreceni Tankerületi Központ 2017-2022. évekre szóló Fejlesztési Tervének
véleményezéséről.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Debreceni Tankerületi Központ megküldte részünkre a 20172022. évekre szóló Fejlesztési Tervét véleményezés céljából.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Fejlesztési Terv 1. pontja a vezetői összefoglalót tartalmazza, valamint
bemutatja az illetékességi területet, ami a Debreceni és a Nyíradonyi Járást foglalja magában. A 2.
pont tartalmazza a helyzetértékelést Hajdú-Bihar Megye vonatkozásában, ami az ország 4.
legnagyobb megyéje, 224.000 a foglalkoztatottak és 20.000 fő a munkanélküliek száma. A
lakosságszám 535.5334 fő, és a megyében 126 köznevelési intézmény működik, amelyből nem
állami fenntartási intézmény 30 darab. A Debreceni Tankerületi Központnál 47 fő kormányzati
szolgálati viszonyban álló tisztviselő dolgozik, 2.187 fő pedagógus, nevelési-oktatási munkát segítő
265 fő, és egyéb munkakörben foglalkoztatott 451 fő. A Debreceni Tankerületi Központ a 20142020-as pályázati ciklusban 37 iskola vonatkozásában 21 pályázatot nyújtott be, összesen
3.024.154.049 Ft összegben. Ennek jelentős része infrastrukturális fejlesztésre benyújtott pályázat
volt. Ezen kívül pályázatok voltak Erzsébet táborra, Határtalanul Programra, Nemzeti Tehetség
Programra is. A vagyonkezelt ingatlanok állagmegóvása érdekében szigetelés valósult meg a vagyon
27%-a esetében, homlokzat felújítás 20%. Az ingatlanállományból 19.670 m2 nagyságú terület
vonatkozásában rendelkeznek bérleti szerződéssel.
A Fejlesztési Terv tartalmazza a Debreceni Tankerületi Központ jövőképét, a stratégiai irányokat,
fejlesztési területeket. Cél az oktatási tevékenység minőségének javítása, valamint a
tehetséggondozó program kiterjesztése. Lehetőség nyílik látássérült tanulókat fogadó gimnáziumi
osztály indítására is. Cél az IKT eszközök széles körű alkalmazása, tanulmányi versenyek szervezése,
sportprogramok rendezése, a kommunikációs képességek erősítése, a konfliktus kezelése, valamint
a hazai és nemzetközi pályázati aktivitás növelése. A humánerőforrás biztosításának értékelése
között szerepel a szakos ellátottság, az ingázó pedagógusok helyzete, a teljesítményértékelés, a
minőségi munka-erkölcsi és anyagi megbecsülése, képzés és továbbképzés. A szervezeti környezet
és irányítási elvek részletezésénél kitér a tervezet a folyamatba épített ellenőrzés rendjére, a
kockázatkezelés technikájára, a bürokrácia csökkentésére és az adatszolgáltatás hatékonyságára. A
gazdasági, pénzügyi feltételek biztosítása között szerepel az átlátható költségvetés tervezés- és
működtetés, a feladat és a pénzügyi keret összehangolása, a likviditáskezelés, a folyamatos
kontrolling és döntéstámogatás. Az infrastrukturális környezet, ingatlanpark elemzésében kitérnek
az ingatlanok kihasználásra, a körzetesítésre, az energetikai beruházásokra, korszerűsítésekre, a
pályázati aktivitás növelésére, az eszközgazdálkodásra, amortizáció tervezhetőségére, a zöld
intézmények jövőképére, a vagyonvédelem és biztonság területére, valamint az informatikai
feltételek meglétére. A tervezet utolsó oldalain szerepel a külső kapcsolódás, a társadalmi
környezet bemutatása.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) támogatja-e a képviselő-testület a fejlesztési tervet?

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 5 képviselő 5 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2017. (X. 12.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
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a Debreceni Tankerületi Központ 2017-2022. évekre vonatkozó Fejlesztési Tervét
támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Debreceni Tankerületi
Központ részére
Felelős: polgármester.
Határidő: 2017. október 24.

6. EGYEBEK
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Az igazgató asszony jelezte, hogy az iskola körül a fiatalok
raliznak, és az a kérése, hogy egy egyirányusítás vagy egy fekvő rendőr kihelyezése lehetséges-e?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Felém is jelezték ezt. Az egyirányusítás nem lehetséges, de a
fekvő rendőr elképzelhető, párszázezer forintból megoldható. Kérünk árajánlatokat és a következő
ülésre elő fogjuk terjeszteni.
Gajdos István képviselő: A költségvetés elfogadásakor 7,3 millió forint összegben terveztünk
útfelújítást. Ezzel mi történt? Ez előirányzat a görög iskola felújításának saját forrása? A Darvastanya közvilágítás fejlesztése megvalósul-e?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Darvas tanyán a lámpatestek felszerelésének forrása meg van,
az E-ON már volt is felülvizsgálni a helyszínt.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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