Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. április 26-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
27/2018. (IV. 26.)
28/2018. (IV. 26.)

29/2018. (IV. 26.)

30/2018. (IV. 26.)
31/2018. (IV. 26.)
32/2018. (IV. 26.)
33/2018. (IV. 26.)
34/2018. (IV. 26.)

35/2018. (IV. 26.)
36/2018. (IV. 26.)

37/2018. (IV. 26.)
38/2018. (IV. 26.)
39/2018. (IV. 26.)

40/2018. (IV. 26.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2017. évi
közművelődési munkájáról szóló beszámolója, valamint a 2018. évi
közművelődési munkaterve elfogadása.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Könyvtára 2017. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolója, valamint a 2018. évi szakmai
munkatervének jóváhagyása.
A települési önkormányzat 2017. évi adóigazgatási tevékenységéről és
adóbevételeiről előterjesztett beszámoló elfogadása.
A „2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat belső
ellenőrzéséről” jóváhagyása.
A Nyírábrányi Ügyeleti Központtal megkötendő együttműködési
megállapodást jóváhagyása.
A képviselő-testület nem kívánja megvásárolni Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”-nál fennálló fogyasztói kintlévőséget.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nél fennálló közműves
ivóvízszolgáltatásra és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
szolgáltatásra vonatkozó szerződéseket 2018. április 30. napjával
történő felmondása.
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete részére
ötvenezer forint anyagi támogatás biztosítása.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvoda 2018. 07. 16. – 2018. 08. 20. közötti időszakra eső nyári zárva
tartási rendjének jóváhagyása.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2018-2019 évre szóló beiskolázási tervének jóváhagyása.
Szociális kölcsönkérelem elbírálása (zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza).
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti
kérelem benyújtása (belterületi út felújítás) - Nyírmártonfalva Acsádi út
(185/3 hrsz) és Debreceni út (557 hrsz) felújítása.
Támogatási kérelemmel benyújtása a 2018. évi közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás iránt .
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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. április 26-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Madarászné
Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Kövér Attila képviselő

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Szűcsné Tardi Ildikó Nyírmártonfalvi ÁMK igazgatója
Ternován Tiborné Nyírmártonfalvi ÁMK Könyvtára könyvtári és közművelődési
munkatársa

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 6 képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot
tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint Egyebek napirendi ponton
belül az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
- Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3.
mell. II. 2. c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
iránti kérelem benyújtásáról.
- Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti kérelem benyújtásáról.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő a napirendi
pontokat 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.
Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2017. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint a 2018. évi munkaterv jóváhagyásáról.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK vezető
Előterjesztés: írásban
3. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Könyvtára 2017. évi szakmai munkájáról
szóló beszámolójáról, valamint a 2018. évi szakmai munkaterv jóváhagyásáról.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK vezető
Előterjesztés: írásban
4. Előterjesztés a települési önkormányzat 2017. évi adóbevételei teljesítéséről szóló
beszámolójáról.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban
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5. Előterjesztés a települési önkormányzat
végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban

2017.

évi

belső

ellenőrzési

tervének

6. Előterjesztés az orvosi ügyeleti ellátásra kötendő együttműködési megállapodásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” Nyírmártonfalvai
fogyasztói kintlévőségek megvásárlásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
8. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés felmondásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
9. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
10. Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
nyári zárva tartásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
11. Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2018-2019. nevelési évre
szóló beiskolázási tervéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
12. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
13. Egyebek
Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3.
mell. II. 2. c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatatása
iránti kérelem benyújtásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóban
Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti kérelem benyújtásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóban
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1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet
érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez.
Önkormányzatunk borsó és bab vetőmagvakat osztott szét a lakosság körében, és örömünkre
szolgált, hogy több mint háromszázan vitték el a vetőmagvakat. Pozitív dolog, hogy ennyien
érdeklődtek. A kimaradt vetőmagvakat elvetjük.
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ igazgatója, Terdik János mandátuma
lejárt. A mai társulási ülésen újra megbíztuk őt az igazgatói feladatok ellátásával. Van-e kérdés a
polgármesteri jelentéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel együtt
tudomásul veszi.

2. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2017. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint a 2018. évi munkaterv jóváhagyásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató részéről van-e kiegészítés az
előterjesztéshez?
Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató: Ternován Tiborné készítette a munkatervet.
Ternován Tiborné közművelődési munkatárs: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A képviselő-testület részéről van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: A 2018. évi programok között szerepel a Falunap is, a munkatervben az
augusztusi időpont van megjelölve. Egyébként most korábban lesz a Falunapunk, ha jól emlékszem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. A Falunap június 9-én lesz.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő. Az iskola nevében is szeretnék köszönetet mondani az ÁMK
dolgozóinak a prózamondó verseny megrendezésében nyújtott segítségükért. Mindig tisztaság,
rend van a művelődési házban, és mindig zökkenőmentes a programok megszervezése.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez viszont visszafelé sajnos nem működik, a Klebelsberg
Intézményfenntartó részéről fennakadás volt az április 8-án tartott választás lebonyolításával
kapcsolatban.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a beszámoló és a munkaterv elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2017. évi közművelődési
munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2018. évi közművelődési
munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Megbízza az ÁMK vezetőjét, hogy a tervbe foglalt feladatok végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató

3. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Könyvtára 2017. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolójáról, valamint a 2018. évi szakmai munkaterv jóváhagyásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdezem Ternován Tibornét, van-e kiegészítése az
előterjesztéshez?
Ternován Tiborné közművelődési munkatárs, könyvtáros: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Nincs
különösebb gondunk a könyvtár működésével kapcsolatban. Volt már ellenőrzés egyébként.
Ternován Tiborné könyvtáros: 2015-ben volt ellenőrzés.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Alapos és preciz anyagot kaptunk. A könyvtárhasználói
elégedettség mérése hogyan történik?
Ternován Tiborné könyvtáros: Kérdőíves formában.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az ellenőrzés során hiányosságként merült fel, hogy nincs saját honlapja
a Könyvtárnak. A testületnek meg kell bíznia egy céget a honlap üzemeltetésével, mivel mint
fenntartónak, eleget kell ennek a kötelezettségnek tennünk. Az elégedettségmérés is történhetne a
honlapon. Nyilván a honlapnak anyagi vonzata van, de ne tegyük ki magunkat annak, hogy
utóellenőrzés során ezt a hiányosságot tapasztalják majd ismét.
Szakály Zsolt képviselő: Alapos kimutatást kaptunk. Szeretném megdicsérni a könyvtárvezetőt, a
2017. évi tényadat a beiratkozottak számánál nagyobb, mint a tervezett adat. Ez azt jelenti, hogy
szeretnek odajárni az emberek. Szeretném megköszönni a könyvtár munkáját.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ha nincs több hozzászólás, lezárom a napirend tárgyalását.
Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

5

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Könyvtára 2017. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2018. évi szakmai
munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Megbízza az ÁMK vezetőjét, hogy a tervbe foglalt feladatok végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató

4. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2017. évi
beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

adóbevételei

teljesítéséről

szóló

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, PÜB elnöke: Nem egyszerű feladat az adók behajtása, főleg
az emberek anyagi helyzetéből adódóan. Dorogi Tiborné csatolt feladatként látja el ezt a munkát. A
számok magukért beszélnek. A gépjármű adó teljesítésnél az eltérés oka az, hogy sok vállalkozás
csődbe ment. Jegyző asszony idekerültével fel lett hívva az állampolgárok figyelme az adózási
kötelezettség teljesítésére. Jó eredményt ért el az Önkormányzat ezen a téren.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző asszony részéről van-e kiegészítés?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kivetés és a beszedés között minimális eltérés van, jó
eredményt értünk el. Tudjuk, hogy magasabb mértékű kommunális adót is kivethetnénk, de annak
a beszedését már nehézkesebb lenne teljesíteni. A gépjármű adó teljesítése nem mindig rajtunk
múlik. A helyi iparűzési adó esetében pedig előfordul, hogy a befizetett adóelőleg egy részét vissza
fogják igényelni vállalkozók.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2017. évi adóigazgatási
adóbevételeiről előterjesztett beszámolót elfogadja.
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tevékenységéről

és

Megállapítja, hogy az előírt tartozások behajtása érdekében megfelelő intézkedések
történtek. Felhívja az adóhatóságot, hogy a fennálló tartozások behajtása
érdekében további hathatós intézkedéseket foganatosítson.
Határidő: 2018. december 31.
Beszámolásra: 2019. április 30.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

5. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: Szabályszerűségi, szúrópróba-szerű és
mintavételi ellenőrzés is történt. Alapos munkát végzett a belső ellenőrzést végző cég. Semmi
problémát nem találtak. Javaslatot tettek az óvodai konyha működésével kapcsolatban, már
korrigálásra került ez a kisebb hiányosság is. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Január 1-jével bevezetésre került az önkormányzati ASP rendszer. Az első egy-két
hónap sok munkával telt el. A konyha működtetésére tett javaslatok teljesítve, a hibák korrigálva
lettek. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat belső
ellenőrzéséről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2019. május 31.

6. NAPIREND
Előterjesztés az orvosi ügyeleti ellátásra kötendő együttműködési megállapodásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a testület részéről?
Szakály Zsolt képviselő: Van-e más alternatíva?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jelen pillanatban nincs. Tavaly azért már érezhetően javult a
helyzet az ügyeleti ellátással kapcsolatban. Dr. Rácz Norbertet bíztuk meg azzal, hogy vegye kezébe
az ügyelet szervezését, azóta javult a helyzet. Azelőtt voltak hiányosságok. Nem mondom, hogy
hibátlan a rendszer, elég nagy távolságok vannak. Tárgyaltunk egy céggel az orvosi ügyelet
ellátásával kapcsolatban, de az önkormányzatok többségi akarata nem ez volt. A finanszírozáshoz
hozzá kell járuljunk, egy évre kötjük meg a megállapodást. Van-e hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Nyírábrányi Ügyeleti Központtal megkötendő együttműködési
megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja,
azzal, hogy az együttműködési megállapodás hatálya 2018. december 31.
napjáig szól.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

7. NAPIREND
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.” Nyírmártonfalvai
fogyasztói kintlévőségek megvásárlásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság azt javasolta, hogy ne vásároljuk meg a
kintlévőséget.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A végelszámolás alatt lévő cégnek már csak ezt a kintlévőségét
kell kezelnie. Ötvenegy településen ez körülbelül harminc-negyvenmillió forint körüli összeget
jelent. Nálunk összesen 665.149 Ft kintlévőség van. Amennyiben megvesszük a kintlévőséget, sok
költség keletkezik azzal kapcsolatban, hogy behajtsuk. Kérte a közgyűlés, hogy a képviselőtestületek döntsenek a kintlévőség megvásárlása ügyében. Nyilván lesz olyan önkormányzat,
amelyik megvásárolja. Kisebb településeken viszont nem nyilatkoztak úgy, hogy meg kívánják
vásárolni a kintlévőséget. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom, hogy a képviselő-testület ne vásárolja meg a kintlévőséget. Ki ért egyet ezzel
a javaslattal?

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a.”-nál fennálló
665.149,- Ft fogyasztói kintlévőséget nem kívánja megvásárolni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ajánlatkérőt.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
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8. NAPIREND
Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött
bérleti-üzemeltetési szerződés felmondásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. elég nagy cég,
nem tud odafigyelni eléggé a kisebb partnereire. A Bizottság javasolja a szerződés felmondását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a felmondás indokait. Nyolc
település csatlakozott 2016-ban a Debreceni Vízműhöz, őket zökkenőmentesen elengedte a
TRVZRT. Dokumentáltan összegyűjtöttük a problémáinkat. Vámospércs is a Debreceni Vízművel köt
szerződést. Hétfőn a vámospércsi képviselő-testület már döntött is erről. Érdeklődtem más
önkormányzatoktól is, a visszajelzések pozitívak a Debreceni Vízmű működésével kapcsolatban.
Nálunk előfordult olyan gond is, hogy egy-két szivattyút javítani kellett, úgy, hogy ezeket a
szivattyúkat még most nemrég, 2015-ben helyezték be. Egy-egy szivattyú felújítása háromnégyszázezer forintba kerül. A bérleti díjból egy forintot sem láttunk. Megbeszéltük, hogy mely
közkifolyók kerülnek leszerelésre, és mérőórák lesznek elhelyezve a többi közkifolyón. Mai napig
nincsenek a mérőórák felszerelve. Ez év februárjában az összes önkormányzati számlát
visszasztornózták, új számlát bocsátottak ki, amely összegszerűen majdnem ugyanannyi volt, mint
az előzőleg kibocsátott számlák, de ezzel félnapos munkát adtak a pénzügyeseinknek. Aztán ismét
szivattyúfelújítást kértek év elején. Mondtam, hogy nem járulok hozzá, mivel vannak pótszivattyúk
is. Ennek ellenére már négy-öt darab szivattyút javíttattunk. Én az utóbbi szivattyúfelújításhoz nem
járultam hozzá, kértem, hogy rakják be a pótszivattyút. Aztán addig vizsgálgattuk a dolgot, míg
kiderült, hogy tőlem olyan szivattyú felújításához kértek volna hozzájárulást, ami Vámospércs
tulajdona. Tehát sok kis apró probléma összejött, és arra jutottam, hogy javasoljuk a szerződés
felmondását. Van-e kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: A vízdíjakat befolyásolja-e ez?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A vízdíjakat nem befolyásolja, nem az üzemeltető szabja meg a
díjat. A Magyar Energetikai Hivatal javaslata alapján kerül megállapításra a vízdíj. Egy kétszázezres
lakosú település esetén egyébként kisebb a fajlagos költség. A Debreceni Vízmű azt mondja, hogy
nem lesz drágább a víz, az is lehet, hogy néhány forintos csökkenés várható. Van-e hozzászólás a
képviselő-testület részéről? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-l fennálló közműves
ivóvízszolgáltatásra és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
szolgáltatásra vonatkozó szerződéseket 2018. április 30. napjával felmondja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az indokolt felmondást a
szolgáltatóval közölje és tárgyaljon az esetleges közös megegyezéssel
történő megszüntetésről.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2018. április 30.
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9. NAPIREND
Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Javaslom, hogy támogassuk az
Egyesületet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Tavaly támogattuk őket?
Szakály Zsolt képviselő: Ötvenezer forint támogatást kaptak tőlünk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ismét javaslom ötvenezer forint támogatás megállapítását.
Egyetért-e a képviselő-testület?

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete részére
ötvenezer forint anyagi támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az
Egyesületet, valamint a Polgármesteri Hivatal pénzügyi vezetőjét
tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2018. május 10.

10. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája nyári
zárva tartásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéshez a képviselő-testület részéről?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
2018. 07. 16. – 2018. 08. 20. közötti időszakra eső nyári zárva tartási rendjét
jóváhagyja.
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Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az ÁMK
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2018. május 10.

11. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2018-2019. nevelési évre szóló
beiskolázási tervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az óvodapedagógusoknak kötelező kreditpontokat kell
szerezniük. Ennek érdekében készült a beiskolázási terv. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2018-2019 évre szóló beiskolázási tervét a jegyzőkönyvhöz mellékelt
tartalommal jóváhagyja.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A következő, 12. napirend pont megtárgyalására zárt ülés
tartását rendelem el.

13. EGYEBEK
Előterjesztés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. mell. II.
2. c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatatása iránti
kérelem benyújtásáról.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehetőség lenne pályázat keretében egy bizonyos belterületi
útszakasz felújítására. A Balázs kereskedéstől az Acsádi út elejétől és a Debreceni úton újítanánk fel
egy útszakaszt. Összesen tizenötmillió forintra lehet pályázni, az árajánlat 17.638.949 Ft-ról szól.
határozatot kell hoznunk az önerő rendelkezésre állásáról. Összesen 2.645.842 Ft önerő szükséges a
pályázathoz. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatjuk a pályázat benyújtását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ezen az úton busz is jár, előnyben részesítjük ezért, bár nagyon
szeretnénk már a Jókai utcát is felújítani. Tehát javaslom a pályázat benyújtását. Egyetért-e a
képviselő-testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
támogatási kérelemmel fordul a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. mell. II. 2. c) pont szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránt.
Megállapítja, hogy a pályázat célja az önkormányzati tulajdonú
Nyírmártonfalva Acsádi út (185/3 hrsz) és Debreceni út (557 hrsz) felújítása.
Megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik a megvalósításhoz
szükséges 2.645.842 Ft összegű saját forrással, melyet elkülönítetten erre a
célra rendel felhasználni.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a pályázati kiírásnak
megfelelően, határidőben nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2018. május 2.

Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti kérelem benyújtásáról.
(Szóbeli előterjesztés.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A saját forrást biztosítani kell a pályázathoz. A saját forrás kilencszeresét
lehetne kapni, bár olyan még nem volt, hogy a teljes összeget megadják. Összességében a belső
felújítási munkálatokat már elvégeztük, a színpadot felújítottuk, bútorokat is pályáztunk már az
elmúlt években ebből a támogatásból. Most egy belső festésre lenne szükség. Bruttó 483.127 Ft
lenne az összes költség, és százezer forint a saját forrás. A kiírás szerint százezer forint alatti saját
forrást nem lehet vállalni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a pályázat benyújtását az elhangzottak elapján.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2018. (IV. 26.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
támogatási kérelemmel fordul a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tv. 3. mell. II. 4. a) pont szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránt.
Megállapítja, hogy a pályázat célja az önkormányzat tulajdonát képező,
Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 18. sz., 39. hrsz. alatt található, a
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ keretein belül működő
Közösségi Ház belső karbantartása (festés, mázolás) és laptop vásárlása.
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Megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik a megvalósításhoz
szükséges 100.000 Ft saját forrással, melyet elkülönítetten erre a célra
rendel felhasználni.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a pályázati kiírásnak
megfelelően, határidőben nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2018. április 29.

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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