Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 23-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
1/2018. (I. 23.)
2/2018. (I. 23.)

3/2018. (I. 23.)

4/2018. (I. 23.)

2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
A TOP-1.4.1- 15-HB1 – A Nyírmártonfalvai óvodás gyerekek óvodai
körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek
kialakítása és berendezése tárgyú projekt kapcsán hozzájárulás a
kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításához.
A TOP-1.4.1- 15-HB1 – A Nyírmártonfalvai óvodás gyerekek óvodai
körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek
kialakítása és berendezése tárgyú közbeszerzési eljárás felhívásának
jóváhagyása.
a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, valamint a Nyírmártonfalvai
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
együttműködési
megállapodás jóváhagyása.
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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
2018. január 23-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Kövér Attila,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt (7 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

–

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 7 képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot
tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.

A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő a napirendi
pontokat 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
Napirendi pontok:
1./ Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről.
Előadó. Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1 A foglalkoztatás és életminőség javítása a családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” – A Nyírmártonfalvai óvodás
gyerekek óvodai körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek
kialakítása és berendezése tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
3./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1 A foglalkoztatás és életminőség javítása a családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” – A Nyírmártonfalvai óvodás
gyerekek óvodai körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek
kialakítása és berendezése tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlattételi felhívásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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4./ Előterjesztés a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat valamint a Nyírmártonfalvai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
Eőadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
5./ Előterjesztés letelepedni szándékozók lakásszerzése támogatásának megállapítására irányuló
kérelem elbírálásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
6./ Előterjesztés települési támogatások támogatás megállapítására irányuló kérelmek elbírálásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
7./ Egyebek

Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendkívüli testületi ülés összehívására azért került sor, hogy az
óvodai beruházással kapcsolatos TOP-os pályázatunkhoz a közbeszerzési eljárást meg tudjuk
indítani. A közbeszerzési tanácsadóval szerződést kötöttünk, ő készítette az anyag egy részét, másik
részét pedig jegyző asszony. A támogatási szerződés szerint január 31-ig meg kell indítanunk a
közbeszerzési eljárást.

1. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Összességében ötvenmillió forint a falumúzeum felújítási
költsége. Harmincmillió forint nettó összeg, de egyébként van még tízmillió forint nem támogatható
költség, és tízmillió forint önrész. Tehát a harmincmillió forint támogatáshoz nekünk összesen
húszmillió forintot kell hozzáraknunk. Végig kell gondolni, hogyan tovább. Amennyiben mégis lesz
húszmillió forintunk a felújításra, akkor pár betervezett dolgot elhagyva önerőből is meg tudjuk
valósítani a beruházást. Amennyiben a pályázatból valósítjuk meg, abban az esetben a pályázati
kiírás nem engedélyezi a műszaki tartalom csökkentését. Tisztázó kérdést tettünk fel a Magyar
Államkincstárnak háromszor is a nem elszámolható költségekről, még nem kaptunk a kérdéseinkre
választ. Úgy néz ki, hogy a VP-s pályázatokkal más önkormányzatok is küzdenek. Szeretnénk
természetesen a településképet meghatározó épületünket felújítani, de ilyen önrész vállalás mellett
valósítsuk meg? A bölcsődére tízmillió forint támogatást kaptunk, ez a beruházás nem
közbeszerzés-köteles. Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem volt.) Javaslom a közbeszerzési terv elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2018. (I. 23.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
az önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a terv nyilvánosságára
vonatkozó intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
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2. NAPIREND
Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1 A foglalkoztatás és életminőség javítása a családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” – A Nyírmártonfalvai óvodás gyerekek óvodai
körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása és berendezése
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Közbeszerzésekről szóló törvény szerint a képviselőtestületnek el kell határoznia a közbeszerzési eljárás megindítását, tehát ez jogszabályi
kötelezettség. 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 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2018. (I. 23.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a TOP-1.4.1- 15-HB1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztése” – A Nyírmártonfalvai óvodás gyerekek óvodai
körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló
helyiségek kialakítása és berendezése tárgyú projekt kapcsán a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (2) bekezdése
alapján a kivitelezésre közbeszerzési eljárás elindításához hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

3. NAPIREND
Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-HB1 A foglalkoztatás és életminőség javítása a családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” – A Nyírmártonfalvai óvodás gyerekek óvodai
körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása és berendezése
tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlattételi felhívásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ajánlattételi felhívás a jelenleg hatályos jogszabályok szerint
készült el. A felhívásban két bírálati szempontot lehet feltüntetni. ajánlati árat, valamint a szerződés
teljesítésében részt vevő, felelős műszaki vezető szakember magasépítési munkák területén
szerzett szakmai tapasztalatának meglétét. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.9 Javaslom a határozati javaslat elfogadását.)
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2018. (I. 23.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
jóváhagyja a TOP-1.4.1- 15-HB1 A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztése” – A Nyírmártonfalvai óvodás gyerekek
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óvodai körülményeinek javítása – Óvodai tornaszoba és kiszolgáló
helyiségek kialakítása és berendezése tárgyú közbeszerzési eljárás
az előterjesztés melléklete szerinti felhívásának tartalmát.

4. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat valamint a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden év január 31. napjáig kötelező a megállapodás
felülvizsgálata. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Egy paragrafus módosult a Nemzetiségek jogairól szóló törvényben,
mely érinti a megállapodás tartalmát. A legfontosabb változás, hogy a belső ellenőrzést ki kell
terjeszteni a roma nemzetiségi önkormányzatra is, ennek a feladatnak az anyagi fedezetét a
települési önkormányzatnak kell biztosítania. Ennek értelmében fogom majd kérni a képviselőtestülettől az éves belső ellenőrzési tervünk módosítását.
Filemon Mihály képviselő: Észrevételem lenne. A megállapodás hetedik pontjában hibásan szerepel
a Főnix Takarékszövetkezet elnevezés. A pénzintézetet most már Tiszántúli Takarékszövetkezetnek
hívják.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Természetesen javításra kerül.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a megállapodás elfogadását az elhangzott
kiegészítéssel együtt.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2018. (I. 23.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, valamint a Nyírmártonfalvai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy a
megállapodás 7. pontjában szereplő pénzforgalmi számlát vezető Főnix
Takarékszövetkezet helyett a pénzforgalmi számlát vezető pénzintézet a
Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására
abban az időpontban, amikor azt a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete is jóváhagyja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A következő napirendi pont megtárgyalására zárt ülés tartását
rendelem el.
7. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az idei évben a költségvetés tervezésekor nem sok egyéb
beruházást tudunk betervezni, mint az elinduló beruházások, elnyert pályázatok önrészeit. Ezek a
pénzek a beruházási pénzünket szinte majdnem elviszik. Szeretnénk felújítani egy útszakaszt a
községben, de még nem valószínű, hogy meg tudjuk azt is valósítani.
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Másik felvetésem az lenne, hogy a falunap időpontját nem tudnánk-e előrébb hozni? Egyeztettem
Nyíracsáddal, ott május végén lesz a Ligetaljai Kulturális Napokhoz kapcsolódó rendezvény,
Nyíradonyban pedig június végén. Javasolnám, hogy a falunapot június 9-én v. június 30-án tartsuk
meg, akkor még nincs olyan nagy kánikula, mint augusztusban, így a főzés miatt is jobb lenne ez a
korábbi időpont.
Szakály Zsolt képviselő: Az augusztus eleji időszakra nehéz sztárvendéget is találni, a nyár elejére
kicsit könnyebb, de akkor már el kell kezdeni a szervezést. Jobb időpont lehet a június eleje, mivel
július és augusztus hónapban már nyaralgatnak az emberek. Június 9-ére tenném a voksot, akkorra
már fizetést is kapnak az emberek, kötetlenebbül szórakozhatnak. Csatlakozhatnánk a Ligetaljai
Napok rendezvénysorozathoz is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Ligetaljai Kulturális Napok nyitó és zárórendezvénye közé
történő csatlakozás volt az eredeti koncepció, úgyhogy nyugodtan becsatlakozhatnánk közé. Van
egy EFOP-os pályázatunk, abból a pályázatból is lehet rendezvényt finanszírozni, akár kétnapos,
péntek és szombati napra szóló rendezvényt is csinálhatnánk a Falunapból.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Pályázni is tudnánk?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az EFOP-os pályázat már megnyert pályázat, abból lehet
rendezvényt megvalósítani.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatom a Falunap korábbi megtartását.
Piros Tibor képviselő: Szintén támogatom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát akkor Ligetaljai Kulturális Napok címszó alatt is
megrendezésre kerülhetne a falunap. Tárgyalást folytatnék akkor az érintettekkel, hogy nálunk
akkor június 9-én lenne a Ligetaljai Napok – Falunap rendezvényünk. Tehát lehet akkor június 9. az
időpont. Megfelelően nyilvánosságra hozzuk a rendezvény időpontját, és el kezdjük szervezni a
sztárvendégek lefoglalását is. Van-e még Egyebek napirendi ponton belül hozzászólás?
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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