Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma
7/2011. (V. 10.)

Tárgya
Díszpolgári cím adományozása

Az ülésen hozott határozat száma
43/2011. (V. 02.)
44/2011. (V. 02.)

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele
Falugyűlés anyagának megtárgyalása, időpontjának
meghatározása
Az önkormányzat 2010. évi adóbevételeiről szóló
beszámolója tudomásul vétele

45/2011. (V. 02.)
46/2011. (V. 02.)
47/2011. (V. 02.)
48/2011. (V. 02.)

49/2011. (V. 02.)

50/2011. (V. 02.)
51/2011. (V. 02.)

52/2011. (V. 02.)

53/2011. (V. 02.)

54/2011. (V. 02.)

Könyvtár épület felújításához pályázati megelőlegező
hitel felvétele
Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása, módosítása
Hajdúhadházi Tc. Kist. Társ. által történő belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megállapodás
módosításának jóváhagyása
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti
és Működés Szabályzata egységes szerkezetben történő
jóváhagyása
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás egys. szerkezetben történő jóváhagyása
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának üléseire meghatalmazás Debreceni Zsolt
alpolgármester részére Kövér Mihály Csaba
polgármester teljes jogkörrel történő helyettesítésére
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Vámospércs egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirata jóváhagyása
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Vámospércs Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Vámospércs Szakmai Programjának jóváhagyása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. május 2-án tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Debreceni Zsolt, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt
képviselők (5 képviselő)
Balázs László jegyző
Dr. Kozma János alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság

Igazoltan távol: Antal Gábor, Gajdos István képviselők
Lakosság részéről: –
Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.
Napirend:

1. Polgármesteri jelentés lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Falugyűlés anyagának megtárgyalása, valamint időpontjának meghatározása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester (szóbeli előterjesztés)
3. Beszámoló a települési önkormányzat 2010. évi adóbevételéről
(A PÜB tárgyalja az anyagot.)
Előadó: Balázs László jegyző
4. Könyvtárépület felújítás beruházás elkezdéséhez megelőlegező hitel felvétele
(A PÜB tárgyalja az anyagot.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, módosítása
(A PÜB tárgyalja az anyagot.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
6. Díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezet
Előadó: Balázs László jegyző
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7. KÜLÖNFÉLÉK
A) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának, Szervezeti
és Működési Szabályzatának, Belső Ellenőrzési megállapodásának
módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
B) Hajdúhadházi Többcélú Kistérség Társulási Tanács ülésein a polgármester
helyettesítésének rendje
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) Vámospércs Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata, Szakmai
Programja, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
D) Egyebek
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszöntöm körünkben Dr. Kozma János alezredes urat.
Személyesen szeretne elbúcsúzni a képviselő-testülettől, és megköszönni az eddigi
együttműködést.
Dr. Kozma János alezredes. Megköszönöm a lehetőséget, hogy elköszönjek Önökön keresztül a
településtől, és azoktól, akikkel együtt munkálkodtunk. Ez év április 19-én indokolás nélkül
felmentettek állásomból. Ez év december 20-án megkezdem nyugdíjas éveimet. Tisztában vagyok
azzal, hogy minket indokolás nélkül fel lehet menteni. Emelt fővel távozok ebből a beosztásból. Amit
lehetett, és meg kellett tennem, azt megtettem. A testület részére évente készült beszámolókból és
tájékoztatókból ismerik a vámospércsi rendőrőrs létszám és egyéb helyzetét. Négy-öt fős
létszámfejlesztéssel meg lehetne oldani a jelenlegi helyzetet. A közrend és közbiztonság megóvására
törekedtem. Harminckét évnyi rendőri pályafutásom van, 1993. óta vagyok a rendőrkapitányság
vezetője. Emelt fővel távozok. Az Önök munkájához további sok sikert kívánok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A községi falunapon szeretném megköszönni az Ön részére az
eddigi együttműködést.
1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Április 27-én volt a Vízmű Közgyűlése. Az igazgatósági tagok:
Nagy Miklós vezérigazgató, Kótay Lajos szakállamtitkár, Tóth Attila Megyei Közgyűlés alelnöke. Az
igazgatóság tagja még egy fő munkavállaló is.
- Múlt hét pénteken a szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági fórumot tartottunk. A
nyírmártonfalvai részvétel majdnem akkora volt, mint a vámospércsi részvétel. A
falugyűlésen is meg fog jelenni a szennyvízberuházás tárgyalása. Van-e kérdés? (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Elfogadjuk-e a polgármesteri jelentést?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
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a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja:
Felelős: --Határidő: ---2. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés.)
Szakály Zsolt képviselő: Teljesen mindegy. Aki el szeretne jutni, el fog jutni a falugyűlésre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetértek. Szeretném viszont, hogy ne legyen hétfői nap, mivel
az országgyűlési képviselőnk hétfőn a Parlamentben tartózkodik.
Szakály Zsolt képviselő: Szerintem szerdai napon, hat órai kezdettel megfelelne az időpont.
Debreceni Zsolt megérkezett a testületi ülésre.
Szakály Zsolt képviselő: A fejlesztéseknél még említsük meg az Óvoda utca sarok kiépítését is. A
terület megkurtításával szélesebb utat alakítanánk ki. A gépkocsi forgalom jelentős az óvoda előtt. Az
E-ON azt mondta, hogy van lehetőség a villanyoszlop áthelyezésére.
- A Batthyány utcánál szükség lenne egy vakárokra, hogy a vizet el tudja vezetni.
- A szennyvízzel kapcsolatban el kellene hangoznia a falugyűlésen azoknak az érveknek, amik
szükségesek a lakosság meggyőzéséhez. A tájékoztató hiányossága az volt, hogy nem lett
konkrétan kimondva, hogy az udvaron belüli rákötést a lakosoknak kell megoldaniuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom tehát a május 18. szerda, 18.00 órát. A napirendi pontok
között beszámolok a 2010. évi költségvetés teljesítéséről.2011. évi költségvetésről, tervezett
beruházásokról, megvalósított beruházásokról, a szennyvízprojektről, közfoglalkoztatásról. Egyetért-e
a képviselő-testület?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
44/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a Falugyűlés időpontját 2011. május 18-ai (szerda) 18.00 órai
időpontban határozza meg.
A falugyűlés anyagát a polgármester által ismertetettek szerint
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a falugyűlés lebonyolításáról
gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. május 18.
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3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi-ügyrendi bizottság tárgyalta az anyagot. A
számadatok javuló tendenciát mutatnak. A gépjárműadó esetén a teljesítés 84%-os, ami abból is
adódhat, hogy sok tulajdonos még nem íratta át a gépjárművét. A bizottság javasolta elfogadásra az
anyagot.
Balázs László jegyző: A mutatók lényegesen javultak. Nem kis munka árán. A gépjárműadók esetén
jelenleg is folyik végrehajtás. Van pár nagyobb vállalkozó is, aki tartozik. Az APEH-en keresztül is
megpróbáljuk beszedni az adót. Amennyiben nem sikerül, lehet, hogy év végén javaslatot teszünk a
több éves tartozások kivezetésére.
Szakály Zsolt képviselő: A helyi iparűzési adó befizetése kirívóan magas teljesítésű. A kommunális
adó befizetése is javult. Látjuk, hogy egyes családoknál milyen súlyos anyagi problémák vannak,
ennek ellenőre mégis jelentős a teljesítés. Remélem, hogy az ez évi befizetés is hasonló lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ehhez egyrészt hozzájárult a jogkövető magatartás is, másrészt
pedig az inkasszó kivetése. Egyébként a kommunális adót általában befizetik a lakosok. A helyi
iparűzési adót már nehezebben. A tartozásokat most már az APEH-nek át kell adni. Ez a vállalkozó
számára sem előnyös.
Szakály Zsolt képviselő: Ezt a nemesnek nem mondható feladatot egy ember végzi jegyző úrral. Egy
szóbeli dicséretet megérdemel az ügyintéző. Ez a feladat a leghálátlanabb.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Más javaslat van-e? (Más javaslat nem hangzott el.) A
kiegészítéssel együtt javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2010. évi adóbevételéről előterjesztett
beszámolót a kérdésekre adott válaszokkal és a hozzászólásokkal
együtt elfogadja.
Megállapítja, hogy az előírt tartozások behajtása érdekében megfelelő
intézkedések történtek. Felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy a
fennálló tartozások behajtása érdekében hathatós intézkedéseket
foganatosítson.
Az adóbehajtással megbízott ügyintézőt elismerésben részesíti.
Határidő: 2011. december 31.
Beszámolásra: 2012. április 30.
Felelős: Balázs László jegyző
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4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A beruházást nem tudjuk saját magunk megelőlegezni, mivel egy
összegben ki kell fizetni, utána lehet benyújtani az elszámolást. A pályázat utófinanszírozású. A
takarékszövetkezet nyújthat pályázati megelőlegező hitelt. Azért kérném, hogy elindíthassuk a
hitelfelvételt, hogy szeptemberre, mikor szükség lesz a kifizetésre, rendelkezésre álljon az összeg.
Soha nincs ennyi pénz a fizetések, segélyek, számlák kifizetése után.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A bizottság tárgyalta, támogatta a hitelfelvételt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) A szerződéstervezetet később a testület elé terjesztjük.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
46/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

-

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra
és vidékfejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
rendelkező 135/2008 (X. 18) FVM rendelet 3. § (1) bek. A) pontja
szerinti pályázati támogatásból megvalósítandó Nyírmártonfalva
Széchenyi u. 31 szám alatti, Nyírmártonfalva 249 hrsz. alatt lévő
önkormányzati tulajdonú
Községi Közkönyvtár felújításához
beruházási hitelfelvételt határoz el a következők szerint:
2011. szeptember 1-jétől 2012. február 29-ig terjedő időszakra
11.640.778 Ft összegben a FŐNIX Takarékszövetkezet pénzintézettől.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ez ügyben
folytassanak tárgyalásokat a pénzintézettel, és a részletes feltételek
ismeretében a hitelszerződést aláírás előtt terjessze a képviselő-testület
elé elfogadásra.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Balázs László jegyző
Határidő: 2011. június 30.

5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javasoljuk a folyószámla hitelkeret meghosszabbítását,
kibővítését. Erre azért van szükség, hogy hónap elején ne legyünk olyan helyzetben, hogy
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egyáltalán ne legyen pénzünk. A normatíva leosztás is megváltozott, segélyek, bérek, stb.
kifizetése után üres a számla.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. Sok
pénz ez, de sok mindenről gondoskodni kell, a feladatokat el kell látni. A bizottság egyetért
azzal, hogy a folyószámla hitelkeretet tízmillió forintra módosítsuk. Nem kötelező kihasználni
ezt a keretet, de biztonságot nyújt az önkormányzat számára.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: Indokolt a tízmillió forintra való kibővítés? Esetleg lehet kevesebb
is? Menyire biztosított az, hogy kordában tudjuk ezt tartani?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kevés a jelenlegi ötmillió forint folyószámla hitelkeret.
47/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a) A 2010. évben megnyitott ötmillió forint folyószámla
hitelkeret biztosítására aláírt szerződés meghosszabbításáról
határoz.
b) A 2010. évben biztosított ötmillió forint folyószámla
hitelkeretet további ötmillió forint hitelkerettel kívánja
bővíteni.
c) A folyószámla hitelkeret fedezetéül a Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat tulajdonát képező Nyírmártonfalva,
Jókai út 25. sz., 243/51. helyrajzi számú bérlakást, valamint a
Nyírmártonfalva Kossuth u. 35. sz. 57/3. helyrajzi számú
bérlakást biztosítja.
d) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ez ügyben
tárgyaljon a Főnix Takarékszövetkezettel és az összesen
tízmillió forint folyószámla hitelkeret szerződést aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. április 30.
6. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző úr az előző testületi ülésen elhangzott javaslatok
figyelembe vételével elkészítette a rendelet-tervezetet.
Szakály Zsolt képviselő: A 2. § (3) bekezdésében szereplő hat hónapot soknak tartom a döntés
meghozatalára. A kérelmet egyszer lehet évente benyújtani, vagy többször is lehet? Ez nem
egyértelmű. Lehetne konkrétan időpontot meghatározni. Az is megoldható lenne, hogy április 15-ig
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benyújthatnák a kezdeményezést, és augusztus elején a Falunapon át lehetne adni a címet. Úgy is
lehetne, hogy május 15-éig adják be a javaslatokat. Az 5. § (1) bekezdésbe nem került be, hogy a
család kívánságára díszsírhely adományozható.
Balázs László jegyző: Az egy másik rendeletben van szabályozva.
Debreceni Zsolt képviselő: Megoldható-e hogy a képviselő-testületnek ne kelljen tíz százalék aláírást
összegyűjtenie? Jobb lenne, ha mi, képviselők, eleve javaslatot tehetnénk a címre. Maximum hány fő
kaphatja a címet meg évente?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Évente maximum három fő.
Debreceni Zsolt képviselő: Ez egy elismerés. Nem mindenki kaphatja. Soknak tartom az évi három
főt.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem is kötelező minden évben adni.
Debreceni Zsolt képviselő: Szerintem legyen egy kis súlya ennek a címnek! Nagyobb elismerésnek
számít, ha pl. kevesebb ember kaphat ilyet évente.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hat hónap döntési időt rövidíthetjük három hónapra. Lehet
szigorítani a szabályokat, pl. minden év április 15-ig, vagy május 15-ig be lehet nyújtani a
kezdeményezést. Az a helyzet viszont, hogy most alkotjuk a rendeletet, és már május van. Hogyan
adunk akkor ebben az évben címet? A következő évben ez már nem okoz gondot, de most igen. Úgy is
lehetne szabályozni, hogy május 31-ig nyújtsák be a kezdeményezést, döntés pedig a következő ülésen
történi. Most van egy kezdeményezés benyújtva, ezért mondtam, hogy az első évben engedjük meg,
hogy három fő részesülhessen a címben. Aztán lehet kevesebb címet adni. Az első díszpolgári cím
átadása mindenképp nagy elismerés.
Debreceni Zsolt képviselő: Főként jelentősége van annak, hogy ki kapja az elsőt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Épp ezért szeretném elkerülni azt, hogy csak egy fő
kaphasson az első évben. A három javasolt fő mindegyike érdemes a címre.
Balázs László jegyző. Meg lehetne önálló jogkörként a testületnek hagyni azt, hogy bármikor
kezdeményezheti a cím adományozását. Ezen kívül pedig a lakosok közül is bárki kezdeményezheti. A
hat hónap döntési időt azért javasoltam, hogy legyen idő megvizsgálni a jogosultságot.
Szakály Zsolt képviselő: Sok a hat hónap. A testület adományozza, a testület dönt. Meg van
fogalmazva, hogy a község életében kiemelkedő munkáért, stb. Gondolom, nem olyan emberek nevét
fogják kétszázan aláírni, akik nem méltók erre a címre. Ezen kívül dönt a testület. Amennyiben
valakinek bármi fenntartása lesz, azt a testület megvitatja. Amit Debreceni Zsolt képviselő mondott,
hogy a képviselő testület önállóan is adományozhat, azt nem tartom szerencsésnek. A döntés pedig
történhet a benyújtást követő ülésen is. Be lehetne most pl. május 31-ig adni a kezdeményezést, és két
hónapon belül döntene a testület.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó. Lehetne május 31. a beadás határideje, és két hónapon belül
döntünk.
Balázs László jegyző: A testület önállóan is kezdeményezheti a cím adományozását.
Debreceni Zsolt képviselő: Én azt szeretném, ha egy évben csak egy fő kaphatna címet.

8

Kövér Mihály Csaba polgármester: Először is egyetért-e a testület azzal a javaslattal, hogy a
képviselő-testület önállóan is adományozhat címet, valamint május 31-ig le kell adni a
kezdeményezést?
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatta.
Balázs László jegyző: Egyébként a testület rendkívüli ülésen is dönthet a cím adományozásáról.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hat hónap döntési idő legyen akkor két hónap. Az első rendes
ülés törlésre kerül. Egyetért-e a testület?
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal támogatta.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hány fő kaphat címet?
Debreceni Zsolt képviselő: Én évente egy főt javaslok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az én javaslatom az, hogy a rendelet kihirdetésének évében
maximum három fő, utána pedig évente egy fő részesülhessen a címben.
Debreceni Zsolt képviselő: Nem tudom elfogadni a három főt. Amennyiben csak egy fő kaphatja a
címet, annak súlya, nagyobb jelentősége van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki ért egyet azzal, hogy egy fő kaphassa a címet évente?
A képviselő-testület a javaslatot 3 tartózkodás, 1 nem, 1 igen szavazattal elvetette.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelet kihirdetésének évében maximum
3 fő, utána évente egy fő javaslatot. Ez a 2. § (5) bekezdése lesz.
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e más javaslat?
Balázs László jegyző: Van egy alternatíva a rendelet-tervezetben. A 3. § a) vagy b) változata legyen?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A b) változatot javaslom. Egyetért-e a testület?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot támogatta.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát az elhangzott módosításokkal együtt elfogadjuk-e a
rendelet-tervezetet?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva községi Önkormányzat Képviselő-testület
7/2011. (V. 10.) RENDELETE
„Nyírmártonfalva község Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény
16. § /1/-ben kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:
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1.§
Nyírmártonfalva község Önkormányzata a község közéletének kiemelkedő személyiségei
számára, illetve akik a község életében kiemelkedő tevékenységükkel –életművükkel- a
községet tiszteletreméltóan szolgálják vagy szolgálták, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet
legméltóbb kifejezéseképpen „Nyírmártonfalva község Díszpolgára” címet adományozhatja.
2. §
„Nyírmártonfalva község Díszpolgára” címet
Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.

(1)

Nyímártonfalva

község

(2)

A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti a képviselő-testület önállóan,
illetve bármely nyírmártonfalvai állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet,
intézmény a Képviselő-testületnél minden év május 31-ig úgy, hogy a
kezdeményezéshez csatolni kell a tárgyév január 01-i állandó lakosságszám 10 %-át
meghaladó, a kezdeményezés benyújtásakor állandó nyírmártonfalvai lakcímmel
rendelkező és 18. életévét betöltött polgár nevét, lakcímét és sajátkezű aláírást
tartalmazó ajánlását.

(3)

A díszpolgári cím adományázásáról a Képviselő-testület a kezdeményezés benyújtását
követő két hónap eltelte utáni ülésén dönt és a javaslat elbírálása során gondosan és
körültekintően vizsgálja a tevékenység kiemelkedő mértékét és azt, hogy az mennyiben
szolgálja vagy szolgálta Nyírmártonfalva község lakosságának közérdekét.
(4) A díszpolgári cím átadására általában nemzeti ünnepek, falunap, falugyűlés alkalmával

kerül sor.
(5) A díszpolgári címet a rendelet hatályba lépése évében maximum 3 fő részére, azt
követően évente egy fő részére adományoz a képviselő-testület.
3.§
(1)

(2)
(3)

A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester
-

díszes oklevelet és

-

e rendelet mellékletében szabályozott emléktárgyat ad át
Posztumusz díj adományozása esetén a Képviselő-testület az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően is rendelkezhet.
A díszpolgári oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését
- a határozat számát és keltét
- az adományozás indokait
- az díszpolgár megnevezését és lakcímét

A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.
4. §
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(1)
A díszpolgár nevét és a 3. §. (3) bekezdésben felsorolt adatokat „Nyírmártonfalva
község Díszpolgárainak Névkönyve” tartalmazza. A bejegyzést a jegyző írja alá.
(2)
A díszpolgár bekeretezett fényképét a Polgármesteri Hivatal folyosóján ki kell
függeszteni. Ennek megtörténtéért a polgármester felelős.
5. §
(1)
Nyírmártonfalva község Díszpolgára a Képviselő-testület és a község lakosságának
tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület
ülésein.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt jog érvényesítésének biztosításáért a jegyző a felelős.
(1)
(2)
(3)
(4)

6. §
Amennyiben a díszpolgárt jogerősen bűncselekmény vádjával elítélik, úgy a
díszpolgári cím viselésére érdemtelenné válik.
Az (1) bekezdésben említett okot a díszpolgár köteles a Képviselő-testületnek
bejelenteni, illetve azt bárki bejelentheti.
A (2) bekezdésben említett bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésen a
Képviselő-testület határozattal köteles visszavenni a díszpolgári címet.
A (3) bekezdésben említett határozat meghozatalát követő 8 napon belül az
érdemtelenné vált díszpolgár nevet „Nyírmártonfalva Község Díszpolgárainak
Névkönyve” bejegyzésből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá.
Záró rendelkezés
7. §

(1)
(2)

Jelen rendelet 2011. július 01-jén lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2011. május 2.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2011. május 10. nap
Balázs László
jegyző
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MELLÉKLET:
A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat által alapított
„Nyírmártonfalva Község Díszpolgára” cím emléktárgya leírása.

Az emléktárgy kb. 20x25 cm nagyságú téglalap alakú, anyaga nem
meghatározott, díszes kivitelű, közepén Nyírmártonfalva címerével.
A címer alatt a következő szöveget kell elhelyezni:
- Díszpolgár neve
- „Nyírmártonfalva Község Díszpolgára”
- Az adományozás éve

7. KÜLÖNFÉLÉK

A) Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Belső Ellenőrzési megállapodásának módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés tartalmazza az indokokat. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadjuk-e a határozati
javaslatot a megállapodás módosítására?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
48/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
aHajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás által történő belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló Megállapodásának módosítását
ezen előterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás részére.
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Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő. azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester: A második határozati javaslat az SZMSZ jóváhagyása.
Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadjuk-e a
határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
49/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Működés
Szabályzatát ezen előterjesztés melléklete szerinti egységes
szerkezetben jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő. azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester: A harmadik határozati javaslat a társulási megállapodás
jóváhagyása. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
50/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását
ezen előterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetben jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő. azonnal
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B) Hajdúhadházi Többcélú
helyettesítésének rendje

Kistérség

Társulási

Tanács

ülésein

a

polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom, hogy a Társulási Tanács ülésein Debreceni Zsolt
alpolgármester helyettesítsen. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott
el.) Egyetértünk-e a határozati javaslattal?
Debreceni Zsolt képviselő: Érintettség miatt nem veszek részt a szavazásban.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

51/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának üléseire meghatalmazza Debreceni Zsolt
alpolgármestert, hogy Kövér Mihály Csaba polgármestert
akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítse.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi társulás munkaszervezete
részére küldje meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. április 26.
C) Vámospércs Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata, Szakmai Programja,
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális törvény módosítása miatt vált szükségessé az
alapító okirat módosítása. (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
52/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztéshez mellékelt megszövegezés
szerinti tartalommal jóváhagyja.
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Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg Vámospércs Város
Önkormányzata részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés mellékletét képezi az SZMSZ. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadjuk-e a
határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
53/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt megszövegezés szerinti
tartalommal jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg Vámospércs Város
Önkormányzata részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szakmai programot szintén kiküldtük. (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
54/2011. (V. 02.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs Szakmai
Programját az előterjesztéshez mellékelt megszövegezés szerinti tartalommal
jóváhagyja.

Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg Vámospércs Város
Önkormányzata részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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D) Egyebek
- Falunap szervezése
Kövér Mihály Csaba polgármester: Május hónapban járunk. A falunap esetén a keretekről is
beszélnünk kell. Nem tudom még, hogyan lesz a főzés, a vendéglátás. Ezt majd eldöntjük. Tűzijátékra
is szükség lenne. Ismerve a pénzügyi helyzetet is, egy nagyobb sztárvendéget tudnánk meghívni.
Szükség lesz egy diszkósra is. Ki legyen a sztárvendég?
Szakály Zsolt képviselő: A múlt évhez képest biztosan emelkedtek az árak. Mit jelent az egy nevesebb
sztárvendég, és mekkora összeg lenne rá? Amennyiben meghatározunk egy keretösszeget, lehet, hogy
két kevésbé híres sztárvendéget is meg tudnánk hívni. Nem biztos, hogy annyira neves lenne, de
tehetséges lenne.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szabad kezet szoktam adni a falunap megszervezése esetén.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Most rosszabb a pénzügyi helyzetünk, mint az elmúlt évben.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehetne a sztárvendégre olyan 250-280 eFt+Áfa összeget költeni.
Egy, a fiatalabb korosztályhoz szóló sztárvendégre is szükség lenne.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mindenre nagyon kevés pénz jut. Már más egyéb dologra
sincs pénz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor ne csináljunk falunapot? Ötszázezer forint alatt képtelenség
falunapot rendezni. Amennyiben nem csinálunk falunapot az a baj, ha pedig csinálunk, és nincs
színvonal, az is baj.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem lehet pályázni erre a célra?
Kövér Mihály Csaba polgármester: De. Tavaly is pályáztunk. És mennyit nyertünk? Semmit sem.
Természetesen ennek ellenére utánajárunk pályázati lehetőségnek is. Lezárhatjuk-e a napirendet?
Van-e még más téma a zárt ülés előtt?

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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