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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. december 19-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt képviselők ( 7 képviselő)
Balázs László jegyző

Lakosság részéről: –

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására, valamint a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
D)
E)
F)
G)
H)

Rendelet-tervezet a 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Rendelet-tervezet a közüzemi ivóvíz díjának meghatározására
Orvosi ügyeleti megállapodás elfogadása
Iskolatej program beindítása
Egészségházban egészségügyi vizsgálat céljára bérleti díj csökkentésére vonatkozó
kérelem megtárgyalása

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.
Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. A képviselő-testület 2012. évi I. félévi ülésterv-tervezete
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

3. Rendelet-tervezet A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló 15/2004. (XII. 21.) kt. rendelet módosítására
Előadó: Balázs László jegyző
4. KÜLÖNFÉLÉK
A) Nyírdonyi székhelyű Ligetaljai Járás megalakulásának támogatása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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B) Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata, Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálat Alapító Okirata, Nyíradonyi Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

C) Vámospércs-Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása módosított, egységes szerkezetben
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

D) Rendelet-tervezet a 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
E) Rendelet-tervezet a közüzemi ivóvíz díjának meghatározására
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
F) Orvosi ügyeleti megállapodás elfogadása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
G) Iskolatej program beindítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
H) Egészségházban egészségügyi vizsgálat céljára bérleti díj csökkentésére vonatkozó
kérelem megtárgyalása
1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: December 15-én a Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésén két
lényeges dolgot tárgyaltunk. Van egy elfogadott díj-megállapítási elv, de lehet, hogy a vízdíj
hatósági áras lesz. A vízdíj megállapítása a közgyűlés hatásköréből az önkormányzatok
hatáskörébe került. Az új törvényről egyenlőre azt lehet tudni, hogy az önkormányzatok
visszakapják a víziközmű vagyont. A törvény tartalmazza, hogy ÁfA és nyereségadó
mentesen kapják vissza az önkormányzatok a közmű vagyont. A megmaradó működtető
vagyon (telephely, irodaház, stb.) kt. kétszámillió forint, amiben ugyanúgy részvényesek
leszünk. Erre fog vételi ajánlatot tenni a Tiszamenti Vízmű. Ahhoz, hogy egy vízmű
szolgáltathasson, legalább kétszázezer lakos szükséges az új törvény szerint. A Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. csak kb. hatvanezer fő fogyasztót foglal magában. Debrecen
viszont megfelel a kritériumnak. Az lett végül elfogadva, hogy ne csak a Tiszamenti
Vízművel tárgyaljunk, hanem Debrecennel és más városokkal is. A jelenlegi négyszáz
szolgáltatóból kb. negyven marad majd meg. Így majd a Vámosvíz nem tudja a szennyvizet
üzemeltetni, csak valamelyik nagy cég. Volt egy javaslat arra vonatkozóan, hogy esetleg
aranyrészvényt lehetne kérni. Ezzel talán nagyobb beleszólás lehetne az ügymenetbe.
- December 16-án részt vettem a Megyei Közgyűlésen, ahol még mindig nem volt 2012.
évi koncepció. Most fogják csütörtökön tárgyalni. Elvileg a működtető vagyont ott is
át kell adni december 31-ig a megyei kormányhivatalnak. Van-e kérdés?
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Szakály Zsolt képviselő: A vízmű vagyon visszakerül önkormányzati tulajdonba, amit 19921993-ban beapportáltunk. Amennyiben másik szolgáltató fog megjelenni, ismét ki kell adni a
vagyont? Mivel mi kis részvényesek vagyunk, kicsik leszünk ahhoz, hogy bármit is elérjünk.
Marad a vagyon és jön a szolgáltató, vagy hogyan fog ez történni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az önkormányzatok visszakapják törzsvagyonként a
vagyont, ami azt jelenti, hogy nem idegeníthető el. Nem kerülhet magánkézbe. Bérleti,
üzemeltetési szerződést, vagy vagyonkezelési koncessziós szerződést köthet az önkormányzat.
Amennyiben maradunk a cégben, akkor vagyonkezelési szerződést köthetünk. Amennyiben
pl. felújítja a hálózatot, az is a törzsvagyon értékbe kerül. Amennyiben tulajdonosok vagyunk,
más szabályok vonatkoznak ránk. Pl. egyszerűbben köthetünk üzemeltetési szerződést. Ebben
az esetben nem kell versenyeztetni. Más esetben igen.
Szakály Zsolt képviselő: Mielőtt átadják, át lesz vizsgálva a vezetékrendszer? 1992-ben új
vezetékrendszert kaptak. Most eltelt húsz év, használódott a rendszer. Át lesz vizsgálva? Erre
oda kell figyelni! Nehogy rossz minőséget kapjunk vissza!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Még nem tudjuk, még nem ismert minden részlet.
Gajdos István képviselő: Ennek nincs jelentősége. Amennyiben üzemeltetésbe átveszi,
ugyanúgy neki kell karbantartani, javítani, és ha felújítja, ugyanúgy megy a törzsvagyonba az
érték. Itt az üzemeltetésen van a hangsúly.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez így van. A hatósági árképzésben benne lesz az
amortizáció képzés. Ezt az összeget rá kell fordítani a hálózatra.
Szakály Zsolt képviselő: Figyelni kell azért erre is! Most lehet, hogy nem ugyanaz lesz az
átadó, mint az üzemeltető.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben meghirdetjük üzemeltetésre, és jelentkeznek
cégek, az az ő kockázatuk, hogy milyen költségekkel tud üzemeltetni. A Víziközmű Hivatal a
szerződéseket véleményezi, a vízdíj hatósági árszabású lesz. Az üzemeltető nem vethet ki
plussz vízdíjat. Hatósági ár lesz.
Debreceni Zsolt képviselő: Egységesen?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerintem településenként. Más kérdés? (Más kérdés nem
hangzott el.) Elfogadjuk-e a válaszadást?
Kérdező a válaszadást elfogadja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e más hozzászólás? Amennyiben nincs, elfogadjuk-e
a polgármesteri jelentést?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
150/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
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a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést a hozzászólásokkal, az elhangzott
kiegészítésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
Felelős: ---Határidő: --2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra
javasolja az anyagot, az ülésterv a minimum napirendeket tartalmazza, ettől csak több
napirend várható.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e további javaslat az üléstervhez? (Más javaslat nem
volt.) Javaslom az ülésterv elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
151/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a 2012. I. félévi üléstervet jóváhagyja. Megbízza a polgármestert, hogy
az ülésterv szerint az ülések összehívásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden év végén el kell fogadni a következő évre
vonatkozó díjat. A díjkalkuláció megérkezett. Az elmúlt évben a szállítási díj 297 Ft/hét + Áfa
volt. Most 305 Ft/hét+Áfa a díj. Az áfa 27%. Az emelkedés nettó nyolc forint, kb. három
százalék mértékű. Van-e kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: Egyet nem értek: A díjcsökkentő tényező 2012-ben -453.000 ft. Egy
literre jutó díjcsökkentő tétel: hat. Hogyan lehet akkor -438.000 Ft?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A 438.000 Ft a 2011. évi tényleges érték. A másik pedig
az inflációval tervezett érték. Az inflációs rátát általában a KSH mondja meg. Van-e még
kérdés? Minden évben küzdünk a díj megállapításával. Kérdező elfogadja-e a válaszadást?
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Szakály Zsolt képviselő: Nem értem igazán. Olyan számokat tesznek elénk, amiket nem
igazán látunk. Amennyiben az AKSD szerződése lejár, át kell gondolni, hogy ki legyen a
másik szállító.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Még az is előfordulhat, hogy ahogyan a víziközmű
törvényt tervezik, a hulladékszállításra is hasonló feltételek lesznek.
Antal Gábor képviselő: Emlékszünk rá, hogy ingyen, pályázat útján kerültek ide a kukák, és
még több településre is. Debrecen város fogta össze a pályázatot, amit akkor elnyertünk. Ilyen
módon valamilyen formában kötve vagyunk hozzá az üzemeltetéssel kapcsolatban. Térségi a
benti szeméttelep is. A szeméttelep bővítése is, tehát ezért forintosítanak le bizonyos összeget
arra is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tízéves szerződés van az AKSD-vel. A vízszolgáltatásnál
majd minimum tizenöt évre lehet szerződést kötni. Az AKSD 2006-ban szerződött, 2016-ban
jár le a szerződés. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2011. (XII. 20.) kt. RENDELETE
a Települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló
15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletének módosítására

Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. (Hgt.) 21. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.)
Korm. Rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 15/2004. (XII. 21.) kt. rendeletét
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 12. § (1) bekezdésében szabályozott
egy darab 120 literes gyűjtőedény heti ürítése nettó 305,- Ft
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a 2012. január hónaptól felmerülő díjak esetén érvényesíteni kell.
Nyírmártonfalva, 2011. december 16.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 20.
/:Balázs László:/
jegyző

4. KÜLÖNFÉLÉK
A) Nyíradonyi székhelyű Ligetaljai Járás kialakításának támogatása
(Szóbeli előterjesztés)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jelenleg zajlik a járások kialakítása. Tasó László
országgyűlési képviselő kért meg, hogy tudnánk-e egy támogató határozatot hozni ezzel
kapcsolatban. Szerintem támogatni kellene ezt. A járások kialakítása úgysem rajtunk fog
múlni. Kérdés van-e?
Antal Gábor képviselő: Amikor azt mondjuk, hogy támogatjuk, nincs vele gond, de több
információra lenne szükségünk. Nem az érdekel, ki lesz a járás vezetője, hanem hogy hogyan
fog működni. A tömegközlekedés Nyírmártonfalváról Nyíradony irányába nem igazán
megoldott. Nekünk a Debrecen Járási Hivatalhoz célszerűbb lenne tartozni. A lakosság
nehezen tudja megközelíteni tömegközlekedés útján Nyíradonyt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez is felmerült. Amennyiben ott lesz a járás, és a Székhely
Nyíradony lesz, akkor állítólag a tömegközlekedés is ki lesz bővítve. Még az sem biztos, hogy
át kell menni az ügyek intézése miatt Nyíradonyba, mert az elképzelések szerint
Vámospércsen kormányablak fog működni, ahol az ügyeket intéznék. Most egyezkednek a
járások kialakításáról. Hajdú-Bihar Megyében hat vagy kilenc járás lesz állítólag. A másik
alternatíva Létavértes. Az még jobban nem megközelíthető tömegközlekedési szempontból.
Szerintem a legtöbb ügyet el lehet majd intézni a vámospércsi kormányablaknál. A többi ügy
miatt pedig úgyis Debrecenbe kell menni, mint ahogyan eddig is. Szerintem tegyük meg ezt a
gesztust Nyíradony felé!
Debreceni Zsolt képviselő: Javaslom, hogy támogassuk!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a képviselő-testület támogatja a nyíradonyi
székhelyű Ligetaljai Járás kialakítását. Egyetért-e a testület ezzel?
A képviselő-testület 5 igen szavazat, két tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
152/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
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a nyíradonyi székhelyű Ligetaljai Járás kialakítását támogatja. Megbízza
a polgármestert, hogy a testület döntéséről Nyíradony Város
Önkormányzatát tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. január 10.
B) Nyíradony Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata, Hajdúsámsoni Szociális
Szolgálat Alapító Okirata, Nyíradonyi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírábrány is csatlakozott, ezért lett szükség a
módosításokra. A Társulási Tanács már elfogadta ezeket, ezután minden képviselő-testületnek
is szükséges hozzájárulnia. Kérdés van-e?
Szakály Zsolt képviselő: Még mindig Kossuth u. 34. szám alatt szerepel a mi
önkormányzatunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már kértük, hogy javítsák. Majd kérjük ismét.
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Tehát három határozat van. Javaslom az első
határozati javaslatot elfogadásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
153/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
jóváhagyja a Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2011. (XI. 30.) kt. sz. határozatával elfogadott Nyíradonyi
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről Nyíradony Város
Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. december 31.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a második határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
154/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT

8

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
jóváhagyja a Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete
363/2011. (XII. 13.) öh. sz. határozatával elfogadott Hajdúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálat Alapító Okiratát.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről Hajdúsámson
Város Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. december 31.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetértünk-e a harmadik határozati javaslattal?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
155/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
jóváhagyja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi társulás keretein belül
működő Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó társulás 29/2011.
(XII. 01.) NYMITT sz. határozatával elfogadott Társulási
Megállapodást.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről Hajdúsámson
Város Önkormányzatát értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. december 31.
C) Vámospércs-Nyírmártonfalva települések Szennyvízberuházási Társulásának Társulási
Megállapodás módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztő leírja, hogy miért vált szükségessé a
módosítás. Az irányító hatóság kérte, hogy mik szerepeljenek benne. A pályázatot addig nem
fogadják be, amíg a megállapodás módosítása nem történik meg. Van-e kérdés? (Kérdés Nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
156/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy:
1.) a 2011. július 14. napján – a 81/2011. (VII. 14.) kt. határozatával
elfogadott, Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás társulási Megállapodásának VII.
DÍJPOLITIKA pontját kiegészíti a következő 7.4 ponttal:
„7.4 A közszolgáltatási díj
képzésére, mértékére vonatkozó
előírások meghatározásánál a Tagok kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a KEOP projekt keretében elkészült CBA-t veszik alapul,
valamint vállalják, hogy a szennyvízelvezetési és tisztítási díjat az
alábbiak figyelembe vételével állapítják meg:
-

üzemeltetési és karbantartási költség,
szennyvíztisztítási díj,
értékcsökkenési leírás (amortizáció)”

2.) A Társulási Megállapodást a határozat 1.) pontjában szereplő
módosítással egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint
- elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a
Társulási Tanács ülésén képviselje.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. december 22.

D) Ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet-tervezet jóváhagyása
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Pénteken érkezett a megkeresés. A díjat a 2011. évi
szinten javasolják tartani. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Örülünk, hogy nincs díjemelés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az új vezérigazgató erőteljesen átalakította a Vízmű Zrt.
működését költséghatékonyság szempontjából. Balmazújvárost is kifizették. Javaslom a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2011. (XII. 20.) kt. RENDELET-TERVEZETE
a közüzemi ivóvíz díjának megállapításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az Árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közüzemi ivóvíz díjának
megállapításáról szóló 20/2006. (XII. 30.) kt. rendelete (:továbbiakban: Rendelet)
módosítására a következő rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nyírmártonfalva közigazgatási területén lakossági ivóvíz szolgáltatási díja, intézményi és
egyéb fogyasztók esetén:
alapdíj:
mennyiségi díj:

270 Ft/hó/fogyasztási hely + ÁFA
288,10 Ft/m3 + ÁFA

2. §
Záró rendelkezés
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. december 16.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 20.
……………………………
Balázs László jegyző
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E) Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet jóváhagyása
(A rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet. Kötelező a rendelet megalkotása. Javasoljuk elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem hangzott el.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2011. (XII. 20.) kt. RENDELET-TERVEZETE
a 2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. sz. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Képviselő-testület jelen rendeletében felhatalmazza Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Polgármesterét, hogy 2012. január 1-jétől a költségvetési rendelet
megállapításáig terjedő átmeneti időszakban az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának
folyamatosságát a 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő módosított előirányzat szintén
biztosítsa.
(2) A felhatalmazás a 2012. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.
(4) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2012. évi költségvetés
részét képezi, az átmeneti időszak alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2012.
évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
Záró rendelkezések
2. §
A Rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, s az önkormányzat 2012. évi költségvetését
megállapító rendelet hatályba lépéséig érvényes.
3. §
E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2011. december 15.
/:Balázs László:/
jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester
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E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. december 20.
/:Balázs László:/
jegyző

F) Orvosi ügyeleti megállapodás jóváhagyása
(A megállapodás a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jövő évre vonatkozik a megállapodás. Az előző évhez
képest annyi a változás, hogy nyolcvankét forint/lakos/hó helyett nyolcvanöt forint/hó/lakos a
hozzájárulás mértéke. Ez éves szinten kb. kétmillió forint az önkormányzat részéről.
Szakály Zsolt képviselő: Tehát ha most elfogadjuk a megállapodást, akkor 2012. december
31-ig ennyi lesz?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Ebben az orvosi ügyeleti ellátásban több település
vesz részt.
Szakály Zsolt képviselő: Mi van, ha 2012. szeptember 1-jétől beindul a Járóbeteg Ellátó
Központ? Akkor ezt a megállapodást felmondhatjuk? Lehet, hogy olcsóbban ki tudnánk hozni
Vámospérccsel az ellátást. Az közelebb is lenne.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. A hetedik pont tartalmazza, hogy 2012. január 1jétől 2012. december 31-ig szól a megállapodás, a felek egybehangzóan módosíthatják.
Amennyiben felépül a Járóbeteg Ellátó Központ, akkor Nyírábránynak is kötelezettsége van a
Járóbeteg Központ felé.
Szakály Zsolt képviselő: És ha Nyírábrány azt mondja, hogy neki van egy mentőállomása?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor 2012. december 31-ig marad, és 2013. január 1jétől már nem.
Szakály Zsolt képviselő: Ezt azért mondom, mert Vámospércs közelebb is van. Célszerű lenne
belevenni a megállapodásba, hogy pl. harminc napos felmondással megszüntethető a
megállapodás. Az is lehet, hogy nem szeptember 1., hanem december lesz a Járóbeteg
Központ rendelésének kezdete.
Debreceni Zsolt képviselő: Amikor csatlakoztunk Nyírábrányhoz, annak szakmai
szempontból is meg kellett felelni. Vámospércs központból például Fülöp-Bánháza felé több
idő alatt ér ki az esetkocsi. Lehet, hogy ebből még adódnak majd problémák. Egyébként
lehet, hogy a vámospércsi ügyelethez sem kell majd több pénzt tennünk.
Szakály Zsolt képviselő: Engem Nyírmártonfalva érdekel.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Álmosd a Járóbeteg Központhoz most több mint kétmillió
forint hozzájárulást fizet. Tehát tegyünk a megállapodáshoz egy ilyen kitételt, hogy harminc
napos felmondási idővel megszüntethető a megállapodás?
Balázs László jegyző: Most hiába tesszük bele. A finanszírozó Nyírábrány részére leírja a
normatívát. A finanszírozó év közben nem fog új szerződést kötni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez így van. A mi hozzájárulásunk a normatíván felüli rész.
Szakály Zsolt képviselő: A finanszírozást mikor kell fizetni Vámospércs felé a Járóbeteg
Központhoz?
Balázs László jegyző: Amennyiben meg lesz a használatbavételi engedély, akkor fordulnak
az egészségbiztosító pénztárhoz, és szerződést kötnek vele. Utána kell fizetni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Értem a problémát, de nem félek attól, hogy itt átfedés
lesz. Nyírábrány hiába erősködne, ha a másik három település nem egyezik bele. Az biztos,
hogy ügyeletnek lennie kell. Kérhetjük, hogy ha most elfogadjuk a megállapodást, akkor év
közben az általunk felvetett kiegészítéssel ismét fogadja el a többi önkormányzat is.
Szavazhatunk-e erről? Felhatalmaz a testület, hogy a mostani megállapodást írjam alá, és a
kiegészítést pedig juttassam el az érintett többi önkormányzat részére. Elfogadja-e így a
testület a megállapodást?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
157/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A) A jegyzőkönyvhöz mellékelt - Nyírábrány-Fülöp-NyíracsádNyírmártonfalva települések orvosi ügyeleti ellátására vonatkozó –
megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
B)

Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodás évközbeni,
harmincnapos felmondásának lehetőségére vonatkozó kiegészítését
kezdeményezze az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinél.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. január 31.
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G) Iskolatej program
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az iskolatej program beindítását a következő
évre is.
Szakály Zsolt képviselő: Szerintem nem igazi tej van a dobozokban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A program száz százalék támogatottságú. A Cool-tej
Alapítvány bonyolítja a programot. Nekünk nem jár plusz költséggel. Még ha csak a gyerekek
fele fogyasztja is el a tejet, az is jó.
Szakály Zsolt képviselő: Nem fogyik az iskolában ez a tej. Meg van most már tiltva, hogy
hazavigyék, mert szétdobálták a dobozokat az egész településen. A gyerekek szerint az íze
sem igazán jó. Volt próbálkozás azzal is, hogy ízesített szívószálon keresztül fogyasztották.
Ráadásul sokszor kiborult, a padlón, a padokon ragadt a tej.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Van azért az osztályomban hat-nyolc gyerek, aki
rendszeresen elfogyasztja a tejet, sőt, még a többiekéből is fogyaszt. Nagyrészt viszont tényleg
úgy van, ahogy Szakály képviselő mondja. Van ennek egy fejlettebb változata pl.
Finnországban, ahol már automatából lehet fogyasztani a tejet, így nincs pazarlás. Azt
gondolom viszont, hogy ha ingyen van a tej, az jó dolog. A menzával kapcsolatban is igaz
az, hogy sokszor pocsékolják az ételt, de sajnos legtöbbször épp azok, akik nem fizetnek az
ebédért.
Antal Gábor képviselő: Nem lehet leszabályozni, hogy pl. kirakják a tejet, és akinek kell, az
vegye el, akinek nem kell, azé pedig maradjon az asztalon? Így nem lehet elpocsékolni. Az
üres poharakat pedig zsákban össze lehetne gyűjteni. Amennyiben nem kérjük az iskolatejet,
az is negatív. Valamilyen rendszert be kell vezetni a probléma megszüntetésére!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ha a gyerekek ötven-hatvan százaléka megissza a tejet,
az már jó. A többi tejet pedig valóban nem kell kint hagyni. Tehát folytatjuk az iskolatej
programot. Felhatalmaz-e a testület a szállítási szerződés aláírására?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
158/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Elhatározza, hogy az iskolatej programhoz a 2012. évben is
csatlakozik.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a program bonyolítására a CoolTej Alapítvánnyal a szállítási szerződést aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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H) Egészségház bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelem
(A kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egy arteriográfos vizsgálatot szeretnének végezni az
egészségházban. Írásban kérték a bérleti díj mérséklését. A bérleti díj most 10.000 Ft/nap.
Szakály Zsolt képviselő: Ez egyszeri alkalom lenne?
Kövér Mihály Csaba polgármester: IGEN.
Szakály Zsolt képviselő: Szerintem csökkentsük a díjat!
Balázs László jegyző: Ötezer forintra gondolok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e a testület az ötezer forinttal?
Szakály Zsolt képviselő: Egy alkalomra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
159/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
Dr. Simon Ilona kérelmére - a 2012. január 19-én tartandó
arteriográfos érvizsgálat megtartására – az Egészségház bérleti díját
egyszeri alkalomra 5.000 Ft összegben állapítja meg.
Felhívja a polgármestert, hogy érintettet, valamint a pénzügyi csoportot
a testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. december 31.
I) Egyebek
Szakály Zsolt képviselő: Az iskola termeire nem határoztunk még meg bérleti díjat. Jönne
egy autós iskolás . Ternovánné Rita kérdezte, hogy lehetne-e esetleg az iskola termeire is
bérleti díjat megállapítani?
Balázs László jegyző: Nincs akadálya, de figyelembe kell azt is venni, hogy ki nyit és ki zár
majd!
Szakály Zsolt képviselő: Most a portás kilenc óráig ott van. A bérleti díjjal is növelhetnénk a
bevételt. Pl. árubemutatóra is lehetne bérleti díjat megállapítani, mert arra a Művelődési Ház
úgyis nagy.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát januárban előterjeszthetjük, nem csak az iskolai
tanteremre, hanem a tornateremre vonatkozó bérleti díjakat is.
Debreceni Zsolt képviselő: Jó. Csak azon gondolkodom, melyik osztályfőnök örül majd
annak, hogy az osztályában, ahol személyes holmik is vannak, ilyen előadások, vagy
bemutatók lesznek tartva.
Szakály Zsolt képviselő: Akkor az ebédlőben is lehetne!
Kövér Mihály Csaba polgámester: Tehát megbízzuk a jegyzőt a bérleti díjak kidolgozására.
Egyetértünk-e ezzel?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
160/2011. (XII. 19.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
megbízza a jegyzőt, hogy az iskolai tornateremre, és az iskola
ebédlőre, tantermekre vonatkozó, bérleti díjakról szóló határozati
javaslatot terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: 2012. január 31.
Gajdos István képviselő: Megkeresett Almási Sándor a Falumúzeummal kapcsolatban.
Madar Éva már nem dolgozik az önkormányzatnál. Nem lehetne-e egy közhasznú vagy
közcélú dolgozót felvenni erre a célra, aki besegítene a falumúzeummal kapcsolatos
munkába? A másik dolog pedig, ha felmerül egy kisebb költség a falumúzeummal
kapcsolatban, akkor azt tudja-e támogatni az önkormányzat?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen tudunk segíteni, és kifizetjük az ilyen
jellegű kisebb költségeket is. Januárban majd visszatérünk arra is, hogy közhasznú vagy
közcélú ember lesz-e. Most még nem tudjuk. Nem tudjuk a keretet sem egyenlőre, nem tudja
a Munkaügyi Központ sem.
Gajdos István képviselő: Miért hívjuk „Mindenki Karácsonyfája” ünnepségnek a december
22-én tartandó ünnepséget? Közérthetőbb lenne a Mindenki Karácsonya. Van-e arra
lehetőség, hogy az iskolai karácsonyi ünnepséggel együtt tartsuk meg ezt az ünnepséget?
Szerintem több embert össze lehetne így hozni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A „Mindenki Karácsonyfájáról” van szó. Eredeti
elképzelés szerint az ide felállított fenyő a „Mindenki Karácsonyfája”. A közösen felállított
fenyő körül ünneplünk. Holnap hozzuk a fát.
Gajdos István képviselő: A fa csak szimbólum, nem azt ünnepeljük, hanem a Karácsonyt. Így
ez a név nekem nem tetszik.
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Debreceni Zsolt: Én, mint ötletgazda, ragaszkodom az eredeti „Mindenki Karácsonyfája”
névhez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát januárban mindenképp lesz valami segítség a
falumúzeumhoz is. Bár nem csak azzal fog foglalkozni az illető, hanem mást is fog csinálni.
Küzmös Anett még dolgozik december 31-ig, a többi közhasznú szerződése november 30-án
lejárt. Amennyiben nincs más téma, elrendelem a zárt ülést.

Az ülésen más
berekeszti.

nem hangzott el. A polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést

k. m. f.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző
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