JEGYZİKÖNYV

Készült: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
2010. május 12-én tartott falugyőlés-közmeghallgatásáról

A közmeghallgatáson megjelentek:
Kövér Mihály Csaba polgármester
Dr. Budai Dezsı, Debreceni Zsolt, Erdıs Gáborné, Hamza Zoltán Béla, Jenei Istvánné,
Kosztin Albert, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt képviselık
Balázs László jegyzı
Meghívott vendégek:

Asztalos János, a Vámospércsi Rendırırs fıhadnagya
Gyarmati Lajosné, a helyi polgárırség vezetıjét
Hajdú Volán Zrt. két megbízott képviselıje
Tarapcsák János görög katolikus lelkész
Pázmány József református lelkész
Lakosság részérıl: 60 fı
Debreceni Zsolt alpolgármester: Köszöntöm a megjelent meghívott vendégeket és a
lakosságot. A települési önkormányzat képviselı-testülete hatáskörében eljárva a mai
napra tőzte ki a falugyőlés-közmeghallgatást. A következı napirendi pontok
tárgyalására kerül sor:
NAPIREND:

1. Hajdú Volán Zrt. tájékoztatója

2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2009. és 2010. évi költségvetésérıl
3. Tájékoztatás a 2009. évben elnyert pályázatokról
4. Egyebek
1. NAPIREND
Debreceni Zsolt alpolgármester: Kérem a lakosságot, tegyék fel a Hajdú Volán Zrt.
képviselıihez intézett kérdéseiket!
Jenei Istvánné képviselı: Mindenekelıtt szeretném megköszönni, hogy a lakossági fórum
alapján segítették a település Debrecenbe történı beutazását a reggeli járatok 6 óra 20-as
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buszjárat kibıvítésével. Ezáltal kicsit javult a színvonal. Köszönjük továbbá, hogy a délután
16.10-kor induló buszjáratot 16.20-kor indítják. Idıközben felmerült a lakosság részérıl,
hogy a Debrecenbıl induló 20.20-as busz után csak 10.40-kor indul legközelebb buszjárat,
így jelentıs idıt kell az utasoknak várakozniuk. Vizsgálják felül, hogy lenne-e igény egy esti
21.00 órakor induló buszjáratra! Sok a kereskedelemben dolgozó személy, aki este nyolcig is
dolgozik, és nem éri el a 20.20-as járatot. A debreceni biztonsági helyzet mellett várakozni
10.40-ig nem éppen jó érzés, valamint jelentıs idıkiesés is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Két ügyben fordultak hozzám a lakosok. Debrecenben a
DRMKK-nál álljon meg a vidéki busz, valamint a községben az Acsádi út végén is álljon meg
a busz. Tudom, hogy ehhez természetesen buszmegálló is szükséges.
Hajdú Volán Zrt. képviselıje: A DRMKK-nál történı megállás egyszerőbb, ott egy helyi
buszmegállóban meg lehet oldani ezt a kérést. A levél megérkezett hozzánk, nem látjuk
akadályát a kérés teljesítésének. Kik és hányan, mely járatokon vennék igénybe ezt a
megállóhelyet? Javaslatunk, hogy igény esetén álljon meg a busz, nem pedig minden járat.
- A községben kialakítandó Acsádi úti buszmegálló költségét a kérelmezınek kell
állnia. Ez önkormányzati út? Amennyiben nem, a Közút Kht-t kell rávenni, hogy
építsen ki egy buszmegállót. A Hajdú Volán ezt nem tudja finanszírozni.
Jenei Istvánné képviselı: Elhangzott, hogy a DRMKK-nál mikor álljanak meg a buszok. A
Faraktár utcán is van egy helyi buszmegálló. Ott milyen buszoknak kell megállnia? A
DRMKK-nál miért nem lehet minden busznak megállnia?
Hajdú Volán Zrt. képviselıje: Menetrend-változtatást kell végezni. Nagy az átfutási idı,
legalább két hónap.
- Valóban volt korábban egy Nyírmártonfalvára induló 21.10-es járat. Az utaslétszám
ezen a járaton 10-15 fı volt. Meg kell vizsgálni azt, hogy a 22.40-es járaton utazók
közül hányan utaznának a korábbi busszal? Ezt megvizsgálva tudjuk megítélni, hogy
jogos-e a kérés, vagy sem.
Jenei Istvánné képviselı: Az utasok kikérdezése nem mindig a valóságot mutatja. Van, akiért
épp ezért autóval járnak be Debrecenbe, mivel csak a késıbbi buszt érné el.
Debreceni Zsolt képviselı: Lehet, hogy az is jó lenne, ha 8.20 helyett 8.40-kor indulna a busz.
Jenei Istvánné képviselı: Azt is meg lehet oldani.
Hajdú Volán Zrt. képviselıje: Az is megoldás lehet.
Debreceni Zsolt képviselı: Inkább azokon segítsünk, akiknek két órahosszát kell
várakozniuk!
- Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, elfogadják-e kérdezık a válaszadást?
Kérdezık a válaszadást elfogadják.
Debreceni Zsolt képviselı: Megkérem Kövér Mihály Csaba polgármester urat, tartsa meg a 2.
napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját.

2-3. NAPIREND
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Kövér Mihály Csaba polgármester: (Projektoron bemutatja a 2009. és 2010. évi
költségvetést.) Az elmúlt évben a költségvetési fıösszeg harmincnégymillió forint volt, ebbıl
az önkormányzat által folyósított szociális ellátás összege hatvannyolcmillió forint. Ebben az
évben háromszáznegyvennyolcmillió forint fıösszeg mellett kilencvenmillió forint körüli az
önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege. A mőködési kiadásoknál a
polgármesteri hivatal és az Általános Mővelıdési Központ esetében is kevesebb a költség,
létszámleépítés következtében. Jelentıs mőködési hitelfelvételt terveztünk erre az évre.
Mindig az elızı évet is figyelembe véve kalkuláljuk a költségvetést. Az önkormányzatnak
hitelállomány nincs, amire én büszke vagyok, hiszen szinte minden önkormányzatnak van
hitelállománya.
- 2009-ben már zajlottak olyan pályázatokkal kapcsolatos elıkészítések, amelyek hatása
most fog realizálódni. Ezek a következık:
- Szeméttelep rekultiváció. Amennyiben a szeméttelep rekultivációja megvalósul, az
építési törmelék elszállítására az AKSD-tıl kell konténert igényelni.
- Szennyvíz-hálózat pályázata: a második fordulóra teljes kiviteli tervdokumentáció
készül. Errıl még részletesebben tájékoztatást adok.
- Könyvtár felújítás pályázata: kilenc és félmillió forint + ÁFA értékben. Az ÁFA az
önerı. A nyár közepén megvalósul a beruházás.
- Iskolai infrastruktúra fejlesztés: húszmillió forintból hétmillió forintot kaptunk. Az
önrész tíz százalék. Ebbıl valósult meg az akadálymentesítés, illetve a gázkazán
cseréje az iskolánál. Ennek következtében a gázfogyasztásban harminc-harmincöt
százalékos csökkentéssel számolunk.
- Köztéri játszótér: az MVH-hoz pályázatunk, még nem ismerjük a pályázat
eredményét.
- A költségvetésbe tanyabusz beszerzését terveztük, pályázati úton.
- Tavaly óvodai tornaszobára pályáztunk, sajnos nem nyertünk. Keressük a további
lehetıségeket.
- Remélhetıleg realizálódik az iskolai informatikai fejlesztésre benyújtott pályázatunk,
ennek is várjuk az eredményét. Tizenhét darab multimédiás PC beszerzésérıl van szó.
- Az anya- és csecsemıvédıbe hallásvizsgáló beszerzését terveztük, nem biztos, hogy
erre tudunk pályázatot benyújtani, mivel eszközbeszerzésrıl van szó.
- Terveztük az Óvoda-Rákóczi utca összekötését is.
Vannak fejlesztési beruházásaink, amelyek társulásban lesznek megoldva: pl. a
szennyvízberuházás és a Kistérségi Járóbetegellátó Központ.
- A szennyvízcsatornázással kapcsolatban kiválasztásra került a projektmenedzsment,
illetve a tervek elkészítésére közbeszerzés kiírása van folyamatban. (Ismerteti a
szennyvízcsatorna pályázat ismert részleteit projektoron.) A dián konkrét idıterv
szerepel. Amennyiben pozitív döntés lesz, 2011. márciusában lehet szerzıdést kötni a
KVVMFI-vel. Tehát kb. háromszor annyi idıbe kerül az elıkészítése az egésznek,
mint a megvalósítása. A projektmendzsment azt javasolta, ne mondjunk önköltséget,
mivel még ez nem látható pontosan. A beruházás 2,5 milliárd forint, ebbıl a ránk esı
rész 800 millió forint + ÁFA. Nem tudjuk, hogy a 85%-os vagy a 80%-os támogatást
fogjuk-e elnyerni. Azt sem tudjuk még pontosan, hány lakos fog rákötni a hálózatra.
- Folyamatban van a Vámospércsen épülı Kistérségi Járóbeteg Szakrendelı pályázata.
Több település összefogásával épül, az önerı 51.725.000 Ft, amit Vámospércs
biztosít. A szakrendelı felépülése után nem kell minden egyes esetben szakorvosi
vizsgálatra Debrecenbe utazni. Vámospérccsel a mőködtetésre Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kft-t hoztunk létre. A tulajdoni hányadunk 9,3%. Bízom benne,
hogy a következı év nyár végére megépül a szakrendelı. A támogatás jelentıs része
már Vámospércsre át lett utalva, a kiviteli tervek beszerzése folyamatban van.
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A foglalkoztatási helyzetrıl is ejtenék pár szót:
- 2009-ben közcélú foglalkoztatás indult az „Út a munkába” c. program keretében.
Aktívkorú ellátásban részesülı embereket lehet foglalkoztatni. Nálunk 123 ilyen
személy van, ebbıl rendelkezési állási támogatásban 112 fı részesül. Nyolcvanhárom
fıt alkalmaztunk az önkormányzatnál közülük a tavalyi évben. A foglalkoztatás átlag
idıtartama hetvenöt nap. Örülök, hogy nyolcvanhárom ember kicsivel több pénzt vitt
haza, mint a 28.500 forint segély. Ezek az emberek segítettek a település szépítésében.
Jelenleg az iskolában hat fı közcélú dolgozik, az óvodában három fı, az
önkormányzatnál 4 fı. Ezen kívül természetesen a csatornák tisztítására,
karbantartásra, stb. alkalmazunk közcélúakat. A foglalkoztatás helyzetén javított az
erdészeti közmunkaprogram is. Mőködik továbbá a Hajdúhadházi Kistérségi Társulás
által beindított Tulipán, Kikelet és Jégvirág címő pályázati közmunkaprogram is.
Várom kérdéseiket!
Debreceni Zsolt alpolgármester: Kérem a megjelenteket, tegyék fel kérdéseiket! (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
4. NAPIREND
Debreceni Zsolt képviselı:
- Van-e valakinek közérdekő bejelentése? Dr. Szilágyi Mária, Tasó László és Dr.
Kozma János meghívott vendégünk egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. Itt
van viszont körünkben Asztalos János fıhadnagy, ı tájékoztatást ad számunkra a
település bőnügyi helyzetérıl.
Asztalos János fıhadnagy – Vámospércs rendırırs: Minden évben a testület elé terjesztjük
beszámolónkat. Átfogó képet nyújtunk ezzel a település bőnügyi helyzetérıl. Az elmúlt héten
a Kékfényben bemutattak egy statisztikai számot, miszerint a bőncselekmények száma a
településen emelkedett. Bár emelkedett ugyan, de nem ilyen jelentısen. Egy szerzıi joggal
kapcsolatban a Vám- és Pénzügyırség tartott vizsgálatot, ez növelte meg a statisztikai
adatokat.
- Van némi elmaradásunk a bőncselekmények felderítésében, de folyamatban van a
felderítésük. Sajnos bizonyíték híján nehéz eljárni a tettesekkel szemben. Vannak
bőnözık, akik látogatják a települést, úgynevezett „utazó” bőnözık, valamint sajnos
helyiek is elıfordulnak. Az utazó bőnözıket hetven százalékban már eljárás alá
vontuk. Az önkormányzat kárára okozott bőncselekményt is felderítettük, viszont az
eltulajdonított dolgokat nem minden esetben tudtuk megtéríttetni. Kiterjedt orrgazdahálózat mőködik. Sajnos nehéz az idıhátrányunkat ledolgozni. Jelen pillanatban
három személy van letartóztatás alatt. A mai büntetı eljárás olyan kritériumokat
támaszt, amiknek elég nehéz megfelelni bizonyítékok nélkül. Van, amikor a lakosság
hozzáállása is elég inaktív, és van, amikor aktívabb.
- Mi jogalkalmazók vagyunk, be kell tartanunk a törvényt, tudjuk, hogy procedúra
tanúzni, de jelentıs segítséget nyújthat számunkra.
- Két italbolt rendszeresen támadás áldozata, ebben kis elmaradásunk van, bízok benne,
hogy elıbb-utóbb felderítjük az ügyet.
- Nyírmártonfalván kívül hét település tartozik hozzánk, ott is helyt kell állnunk. A
rendelkezésre álló erıink nem növekedtek sajnos, a létszám állandó.
- A diszkó kérdését két szemszögbıl kell megvilágítani: a) a fiatalok helyi szinten
tudnak szórakozni, b) ezzel milyen károk keletkeznek, és hogy zavarják a környezetet.
Nem szokatlan az antrocitás. Az szokatlan, ha a gyereket összetörik. Sajnos viszont ez
máshol is elıfordul.
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Úgy kell a rendfenntartást biztosítani, hogy az fenn is maradjon. Erre nincsenek típiák.
Ha pl. szükséges, beszélgetni kell az érintettekkel. A rendésznek nem lehet verekedni,
ki kell vezetni a rendbontót. Fogjuk látogatni a diszkót. A rendırségnek nincs útjába a
diszkó, jó, hogy itt tudnak a fiatalok helyben szórakozni.
A közlekedésrendészetrıl szólnék még pár szót. Általánosságban jó a közlekedési
morál. Szoktak a kollégák viszont joghátrányt alkalmazni a biztonsági öv, bukósisak,
stb. miatt. Közigazgatási bírságról van szó, fix tarifadíjak vannak, amiket alkalmazni
kell. Különösebb gond ezzel nincs a településen.
Szeretném megköszönni a helyi Polgárırség együttmőködését, velük szinte napi
kapcsolatban vagyunk.
Amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok.

Debreceni Zsolt képviselı: Kérdés van-e?
Asztalos Sándorné lakos: A koponyás a gyermekemé. Sorozatosan feltörték, ebben az évben
már többször is. Nincs meg a tettes. Volt kint a rendırség, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.
Jelentıs kárt okoztak a betörık.
Tar Margit lakos: A diszkóval kapcsolatban szeretnék reagálni arra, hogy a fiatalok az utcán
randalíroznak. Hol vannak a rendfenntartók? Sajnos a rendésznek az utcán nincs hatásköre.
özv. Madar Jánosné: Minden éjszaka látom, hogy a rendırök jönnek, viszont a fiatalok
zavarják a rendet.
Tar Margit Lakos: Akkor van probléma, ha vége van a diszkónak.
Asztalos János fıhadnagy: A koponyás presszóval kapcsolatban nem egyszerő a dolgunk. A
bőncselekmény elkövetését bizonyítani kell. El tudnám mondani, kik az elkövetık, de ha
nincs bizonyíték, nincs esélyünk. El kell ismerni a tulajdonosnak, hogy neki is védekezni kell.
Együtt meg tudjuk oldani a problémát, de a tulajdonosnak is kell ellene tenni. Egy riasztót
érdemes elhelyezni. Reméljük, lesz eredménye a nyomozásnak.
- A diszkóval kapcsolatban a lakosságnak is kell áldozatot hoznia, hogy itt
szórakozhassanak a fiatalok. Más a neveltetése a mai gyerekeknek. Amennyiben
bandába verıdnek, alkoholt fogyasztanak, nem ritkán zavarják a rendet. A kollégáim
rendszeresen ellenırzik a fiatalokat. Sokszor a meggyızés elvéhez folyamodunk.
Jogsértés, garázdaság után eljárást kezdeményezünk. Nyilván nem strázsálhatunk
mindenhol. Tovább sőrítjük az ellenırzéseket, de lehet, hogy akkor a diszkót
kevesebben fogják látogatni.
Debreceni Zsolt képviselı: Elfogadják-e a kérdezık a választ?
Kérdezık a válaszadást elfogadják.
Özv. Madar Jánosné: Nem azok a fiatalok randalíroznak, akik a diszkóban vannak, hanem
akik az utcán jönnek-mennek. Autóval is folyamatosan jönnek-mennek a községben.
Gajdos István, a La Fiesta Diszkó üzemeltetıje: Sajnos a diszkót nem lehet másképp
megoldani, ez zajjal jár.
Tar Margit: Nem állnak be az udvaron lévı parkolóba a diszkósok.
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Gajdos István diszkó üzemeltetı: Nem férnek be. Elismerem, hogy van gond a diszkó miatt.
Így üzemel máshol is. A szórakozóhelyek a diszkó ideje alatt Nyírmártonfalván hosszabb
ideig nyitva tartanak. Az egyik ilyen vendéglátó mindig akkor tart hosszabb ideig nyitva,
amikor diszkó van. Sok fiatal úgy jön ide a diszkóba, hogy itt nem fogyaszt, mivel már
máshonnan jön. Hajnal egy óráig innen nem engedjük ki a fiatalokat az utcára. Az incidensek
olyan gyerekekkel történtek, akik már eleve olyan állapotban jöttek ide.
Özv. Madar Jánosné: A diszkóban nincsenek ott, akik az utcán randalíroznak.
Gajdos István diszkó üzemeltetı: Az önkormányzat és a rendırség ellenırizze a többi
szórakozóhely nyitva tartását!
Asztalos János fıhadnagy: A nyitva tartást az önkormányzat állapíthatja meg, a rendırség
ellenırzi. Amennyiben azt nézzük, valóban ott vannak a fiatalok a szórakozóhelyeken, de nem
onnan idefelé történnek a verekedések. Mindig a diszkóból visszafelé történik a verekedés,
vagy itt a diszkóban. Bezárhatjuk tíz órakor a többi szórakozó helyet, de az nem megoldás.
Minden egyes boltnak mőködnie kell, valamilyen szinten ezt támogatni kell. A gyermekeket
egészségesen várják haza a szüleik, erre a rendezıknek figyelniük kell!
Gajdos István diszkó üzemeltetı: Miért pont azokkal a fiatalokkal van baj mindig, akik ide
késın jönnek valamelyik szórakozó helyrıl?
Debreceni Zsolt képviselı: Lenne egy javaslatom. Már hagyomány a diszkó, és jól mőködik.
Azt a pár darab randalírozó fiatalt nem kell egyszerően beengedni. Következetesen oda kell
állni!
Riczu Ferencné lakos: Bírósági végzés tilthat csak ki a diszkóból valakit.
Debreceni Zsolt képviselı: Sajnos az autókban már jobb hangtechnika van lassan, mint
magában a diszkóban. Ez is eleve zajt okoz. Van-e valakinek még valamilyen felvetése, vagy
megoldatlan kérése? (Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.)
- Amennyiben nincs más hozzászólás, lezárom a napirendet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, és a
falugyőlést berekeszti.

kmf.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyzı
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