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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 26. napján 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt, Papp Sándor
(5 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol: Gajdos István, Kövér Attila 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, azzal, hogy a 4. napirend alatt szereplő önkormányzati bérlakások bérbe
adására vonatkozó kérelmeket zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.
Amennyiben nincs más javaslat, szavaztatom a napirendet.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen
szavazattal elfogadja.
Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Tájékoztató a település környezetvédelmi helyzetéről, különös tekintettel a parlagfű és

egyéb allergén növények irtásáról
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
3. Bojt és Térsége Ivővízminőség-Javító Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4. Egyebek
Zárt ülés:
5. Önkormányzati bérlakás bérbe adására vonatkozó kérelmek megtárgyalása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
6. Rézműves István kérelmének megtárgyalása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Letelepedési támogatás elbírálása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Szociális segélykérelmek elbírálása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés az előterjesztéshez írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az óvodai
tornaszobára és fűtéskorszerűsítésre benyújtott pályázatunk nem nyert. Hajdú-Bihar megyében
összesen egy óvoda nyert ebből a pályázati forrásból. A költségvetésünkben az óvodai közműszétválasztásra terveztünk be összeget, a gáztervek készítése folyamatban van, várom, hogy a
hatósági engedélyek a birtokunkban legyenek, aztán kivitelező kiválasztására kerülhet sor. A
nagykazánra éves átalányt kell fizetnünk, a beruházás remélhetőleg néhány év alatt megtérül,
és természetesen az új kazán fogyasztása lényegesen kevesebb lesz. Kérdés van-e? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés
tudomásul vételét. Kérem a testületet, szavazzon!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2013. (VIII. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel
együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: ---

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kiegészítésem van a napirendhez. Az AKSD-vel
megkötött szerződésünk 2013. október 31-ig él. Új cég fog alakulni, a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Kft., melyben 51% arányban Debrecen, 49% arányban pedig az AKSD. Kft.
lesz tulajdonos. Új szerződés megkötése szükséges október 31-ig, az új törvényi feltételeknek
megfelelően.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A monitoring kutak mintavételezésének határideje szeptember
30., meg kell rendelnünk a mintavételezést.
Papp Sándor képviselő: Fúratni kell kutat is?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A monitoring kutak elkészültek, de a mintavételről
gondoskodnunk kell, melyet akkreditált cég végezhet el.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tavaly elkészültek a kutak, a környezetvédelmi hatóság
kötelezett bennünket az elkészítésükre. Van-e még kérdés? (Több kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a tájékoztató tudomásul vételét,
kérem szavazzunk!
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2013. (VIII. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
a település környezetvédelmi
tájékoztatót elfogadja.

helyzetéről

szóló

Megállapítja, hogy a polgármesteri hivatal a helyi
környezetvédelmi feladatokat megfelelően látja el.
Felelős: --Határidő: ---

3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mellékeltük az előterjesztéshez a Magyar Államkincstár
végzését is. Főleg technikai módosításokról van szó, a megállapodás lényege nem változott.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A törzskönyvi bejegyzéshez van szükség a megállapodás
módosítására.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Augusztus 31-ig meg kell történnie a hiánypótlásnak,
előtte az érintett testületeknek el kell fogadniuk a megállapodás módosítását.
Szakály Zsolt képviselő: A projekt azért folyamatban van?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Van-e még kérdés? (Több kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a napirend lezárását és a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2013. (VIII. 26.) sz. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZATA
Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás
Társulási Megállapodásának 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján történő pontosításáról
A képviselő-testület:
1./ A 2013. június 25. napján kelt Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító
Társulás Társulási Megállapodását hatályon kívül helyezi és a 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
pontosított Társulási Megállapodást elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény
146. § (1) bekezdésében foglaltak alapján pontosított Társulási
Megállapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

4. EGYEBEK
Szakály Zsolt képviselő: Jelezték a lakosok, hogy az őzek bejárnak a temetőbe, és károkat
okoznak. Meg tudjuk-e ezt akadályozni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kerítés javítását már megoldottuk. Ki kellene
helyeznünk a temetőn kívül vizet, mert valószínűleg szomjasak az őzek. Ráadásul az is
probléma, hogy a lakosok nem mindig zárják be az ajtót.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Előfordult, hogy én is láttam, mikor az őz a kisajtón
jött be.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kerítés meg lett javítva. Felmerült, hogy lőjük ki az
őzeket, de belterületről van szó. Természetesen ki lehet lőni az őzet, a szükséges előírások
betartásával. Van tehát tudomásom a problémáról, foglalkoztunk is vele. Még egyszer meg
fogom nézni, mit lehet tenni.
Papp Sándor képviselő: A Nefelejcs Hagyományőrző Társulat vezetője szólított meg, hogy
mikor készül el a parkban a filagória?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már beszéltem a Gúti Erdészettel, de meg kell várnunk,
hogy vágás legyen. Beszéltem a Társulat vezetőjével is, mondtam, hogy adunk részükre kilenc
oszlopot. Ő úgy tájékoztatott, hogy két helyi lakos társadalmi munkában vállalja az
ácsmunkát.
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Papp Sándor képviselő: Az oszlop megvan-e már? Jövő héten szétnézek az ügyben, és segítek
én is a megoldásban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én azt mondtam, megkérdezem Gútot, de meg kell
várnunk, amíg elkezdődik a vágatás.
-

Van-e még egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, elrendelem a zárt ülés megtartását.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester elrendeli a zárt ülés megtartását.

k. m. ft.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
jegyző
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