Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 8-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
76/2018. (XI. 08.)
77/2018. (XI. 08.)
78/2018. (XI. 08.)
79/2018. (XI. 08.)
80/2018. (XI. 08.)

Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. társasági
szerződés módosításának elfogadása.
Vámosvíz Szolgáltató Kft. társasági szerződés módosításának elfogadása.
Vámosvíz Szolgáltató Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása.
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okirat
módosításának jóváhagyása.
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról szóló módosító okirat, valamint egységes szerkezetbe foglalt
Társulási 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. november 8. napján 14.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Madarászné
Mindig Erzsébet, Piros Tibor (5 képviselő)

Igazoltan távol:

Kövér Attila, Szakály Zsolt képviselő

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 5 képviselő megjelent, így a testület 5 fő képviselővel 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 5 képviselő a napirendi
pontokat 5 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.
Napirend:
1. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában
szerződéseinek módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

lévő

gazdasági

társaságok

társasági

2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat és Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
tulajdonában, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási
szabályzatának elfogadásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
4. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
5. Előterjesztés a települési ösztöndíj megállapítására irányuló kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
6. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok társasági szerződéseinek
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs Szóbeli kiegészítésem az előterjesztéshez. A társasági
szerződéseket a tulajdonos önkormányzatoknak jóvá kell hagyniuk.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Székhelyváltoztatás történt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom az előterjesztésben szereplő első 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
76/2018. (XI. 08.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítását az előterjesztés melléklete
szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
Határidő: 2018. november 12.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az előterjesztésben szereplő második 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
77/2018. (XI. 08.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Vámosvíz Szolgáltató Kft. társasági szerződésének módosítását az
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse.
Határidő: 2018. november 12.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. NAPIREND
Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat és Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
tulajdonában, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok javadalmazási
szabályzatának 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
78/2018. (XI. 08.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése
alapján a Vámosvíz Szolgáltató Kft. javadalmazási szabályzatát a határozat
mellékletei szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat elfogadásáról az érintetteket
értesítse.

3. NAPIREND
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezelte régebben a
vállalkozási mikrohiteleket. 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
79/2018. (XI. 08.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2018.10.10.ei alapító ülésén elfogadott alapító okirat módosítást megtárgyalta
és jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, illetve
annak a bíróság által a változás-bejegyzési eljárásban előírt
esetleges további módosítását az Önkormányzat képviseletében
aláírja.
4. NAPIREND
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A bölcsődei ellátást még a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás keretében biztosítjuk. Amennyiben saját bölcsődei ellátásunk lesz, kilépünk a Társulásból.
A bölcsődei ellátásra vonatkozó kötelezettséget 2020. december 31-ig kitolták. Van-e kérdés az
előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
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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
80/2018. (XI. 08.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról szóló – az előterjesztés mellékleteként csatolt I/106263/2018. számú Társulási Megállapodást módosító okiratot, valamint az
I/1062-64/2018. számú egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét
értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarország önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései
alapján az 5. napirend megtárgyalására zárt ülés megtartását rendelem el.

6. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az óvoda
infrastrukturális fejlesztése, óvodai tornaszoba pályázatunk jó ütemben halad.
Filemon Mihály képviselő: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy holnapi nappal megkezdi
Nyírmártonfalván a működését a Népkonyha. Lehet ezt a képviselő uraknak propagálni, ha valaki
kérdezi. Háromszáz adaggal indulunk, az adagokat kicsomagolják. A közmunkában részt vevő
hölgyek, urak jelezték, hogy fél óra ebédidejük van, és nem érnek vissza, ha igénybe vennék a
Népkonyhát. Találunk-e valami megoldást erre?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Eddig sem zavarta ez őket egyébként. Jelenleg egy brigád van,
aki távolabb dolgoznak, ők esetleg nem érnek be. A többiek itt vannak benn. A falu közelében
lesznek a közmunkások, hogy igénybe tudják venni a Népkonyhát.

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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