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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. június 26-án du. 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Papp Sándor képviselő

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint a napirend kiegészítésére az
alábbiak szerint:
7. napirend: Rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról.
8. napirend: Rendelet-tervezet a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről.
9. napirend: Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági
Szerződésének módosításáról.
A kiadott meghívóban szereplő 7., 8., 9. napirendek számozása automatikusan változik.
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal
elfogadja.

NAPIREND:

1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Előterjesztés a települési önkormányzat 2013. évi adóbevételei teljesítéséről szóló
beszámolójáról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
3. Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2014. II. félévi üléstervéről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez történő csatlakozási
lehetőségről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5. Előterjesztés a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolójáról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
6. Előterjesztés a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat kérelméről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 14) önkormányzati rendeletet
módosító rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Előterjesztés a 2014. évi igazgatási szünetről szóló rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
9. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági
Szerződésének módosításáról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

10. Előterjesztés Szilágyi Szilvia Nyírmártonfalva, Acsádi út 51. sz. alatti ingatlana
értékesítésre vonatkozó felajánlásáról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
11. Előterjesztés a szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelmekről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
12. Egyebek
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1. NAPIREND

Polgármesteri jelentés.
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez. A Berettyó
Vízgazdálkodási Társulás végelszámolásával kapcsolatban pályázati felhívás jelent meg az eszközök
megvásárlására. Első körben egyben próbálják meg értékesíteni az eszközöket. Amennyiben valaki
megadja azt az árat, amiből a kintlévőségeket fedezni tudnák, akkor egyben odaadják őket.
Amennyiben nem kapnak megfelelő ajánlatot, akkor külön-külön is sor kerülhet az eszközök
értékesítésére. Azt mondta az igazgató, hogy ha mégis külön-külön értékesítik az eszközöket, akkor
jelezni fogja.
- Július 4-én a művelődési házban megrendezzük a Köztisztviselők Napját, a Semelweis Napot, és a
Pedagógusok Napját. Szeretettel várom a képviselő-testületi tagokat is.
Van-e kérdés a polgármesteri jelentéshez?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mikortól működne a termelői piac?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A jövő héten már működhet. Az eljáró hatóság Vámospércs Város
Építésügyi Hatósága volt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Itt, a községháza parkolójában van kinti wc, és van víz is. Lehet,
hogy ideiglenesen sörasztalokat fogunk kitenni a területre, de majd csináltatunk néhány fix padot.
Meglátjuk, mekkora lesz a kereslet a piac iránt. Őstermelői igazolvánnyal bárki árusíthat a piacon.
Helypénzt nem szedünk.
Szakály Zsolt képviselő: Szükség lenne egy olyan lehetőségre is, hogy a környező településről érkező
árusok fizessenek helypénzt.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem vonatkozik rájuk a jogszabály, mivel ez helyi termelői piac.
Szakály Zsolt képviselő: Akkor ezt tudatosítani kell az emberekkel. A másik kérdésem pedig a
napelemes pályázathoz kapcsolódna.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A termelői piacról tájékoztatást fogunk adni a lakosság részére.
Szakály Zsolt képviselő: Itt is legyen elhelyezve tájékoztatás!
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Lesz információs tábla elhelyezve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A napelemes pályázat a KEOP pályázaton belül kerül benyújtásra,
elkezdődött az épületek energetikai felmérése, várjuk még a Klebelsberg Központ dokumentumait is,
mivel nekik hozzá kell járulniuk a pályázat benyújtásához. A cég kompletten megcsinálja a pályázatot,
a pályázatba húszmillió forint összköltséget tervezünk.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Húszmillió forint a pályázat, egyéb költség 10%, így a tizennyolc millió
forint közbeszerzési határértéket nem haladjuk meg.
Gajdos István képviselő: A finanszírozás mértéke mennyi?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Száz százalék támogatottságú a pályázat, a Főnix
Takarékszövetkezet megkeresett bennünket a megelőlegező hitellel kapcsolatban. Majd látjuk,
hogyan alakul a pénzügyi helyzetünk. Amennyiben mégis hitelfelvételre kerül sor, a testület
hozzájárulása szükséges hozzá.
Szakály Zsolt képviselő: Mennyi megtakarítás várható?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A községháza esetében 95%, óvoda 85%, az iskola estében pedig 50%
mértékű megtakarítást jelent a pályázat megvalósítása.
Gajdos István képviselő: Mi a helyzet a térfigyelő kamerákra beadott pályázattal?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A problémásabb települések kaptak elsősorban támogatást.
Szakály Zsolt képviselő: Lassan elérjük a problémás település kategóriát, ha párszor még feltörik a
dohányboltot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Abban az esetben fogják támogatni a pályázatot, ha a bűnügyi
mutatók vagy stagnálnak, vagy romlást mutatnak. Ettől függetlenül felveszem a Káblex Kft-vel a
kapcsolatot, hogy mennyibe kerülne egy két-három darabos kamerarendszer. A szerver akkor is
szükséges hozzá. Nagyon sok pályázat került benyújtásra, szinte mindenki pályázott. Egyébként a
térfigyelő kamerarendszernek is van havi fenntartási költsége.
Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kérdésekkel, a kérdésekre adott
válaszokkal és a szóbeli kiegészítéssel együtt tudomásul veszi.
Felelős: ---Határidő: ---

2. NAPIREND

Előterjesztés a települési önkormányzat 2013. évi adóbevételei teljesítéséről szóló
beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A múlt év nyarán intenzív végrehajtási eljárást kezdeményeztünk a
hátralékok kezelésére. Jelentős mértékben csökkent így a hátralék összege. Még mindig vannak olyan
tételek, ahol nincs a végrehajtásnak eredménye, mivel nincs az érintettnek jövedelme. Folyamatosan
keressük meg az Egészségbiztosítási Pénztárt, hogy létesített-e munkaviszonyt az érintett. Ebben az
évben is kimentek az adóértesítők, a végrehajtási cselekményeket is megkezdtük. Ez az év is
hasonlóképp zárul majd a tavalyi évhez. A saját forrásnál is számít az adóbevétel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már lényegesen kevesebb az adót nem fizetők száma.
Amennyiben olyan élethelyzet alakul, akkor az adóhatóság a törvényi lehetőségeket megadja, mint
például a részletfizetést.
Antal Gábor képviselő: Kapcsolt munkakörben látja el az ügyintéző ezt a feladatot, rendkívüli
erőfeszítést igényel. Kap-e valamilyen plusz juttatást?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Tudomásom szerint nem, nyilván én örököltem ezt a helyzetet, de
készíthetek erre vonatkozó rendelet-tervezetet, és a testület elfogadhatja. Egyéb módon próbáltam a
többletmunkát kompenzálni. Ami eszköz a kezemben volt, azt felhasználtam.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amikor a közfoglalkoztatásban lehetőség van rá, próbálunk
segítségként munkaerőt biztosítani az ügyintézők mellé. Elvileg vittek el a járások feladatokat, de
nagyon keveset, és újabbnál újabb feladatok jönnek, új adatbázisok, stb. A járás pedig elvitt egy
emberünket.
Antal Gábor képviselő: Érzékenyen érinti a költségvetést a befolyt adó összege. Nem mindegy,
mennyi pénz folyik be a költségvetésbe. Örülök, hogy a betervezett összeg a 2013-as évben befolyt.
Tudom, hogy e mögött mekkora munka van. Nyilván nem kellemes dolog a letiltás sem. Egyre javuló
tendenciát látok az adózási feladatok ellátásában. Eredményesnek ítélem meg az adóigazgatási
feladatok ellátását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszönjük jegyző asszony és az ügyintéző nevében is. Javaslom a
határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2013. évi adóigazgatási tevékenységéről és adóbevételéről
előterjesztett beszámolót a kérdésekre adott válaszokkal és a hozzászólásokkal
együtt elfogadja.
Megállapítja, hogy az előírt tartozások behajtása érdekében megfelelő intézkedések
történtek.
Felhívja az adhatóságot, hogy a fennálló tartozások behajtása érdekében további
hathatós intézkedéseket foganatosítson.
Határidő: 2014. december 1.
Beszámolásra: 2015. április 30.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

3. NAPIREND

Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2014. II. félévi üléstervéről.
(Az ülésterv tervezete a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tervezet a kötelező napirendeket tartalmazza, ami időközben
testületi döntést igényel, azt elő fogjuk terjeszteni. A tervezett ülések száma a második félévben
három, évi hat ülés kötelező. Ezen kívül úgyis tartanunk kell rendkívüli üléseket is. Van-e az
üléstervhez kiegészítés, hozzászólás? (Kiegészítés, hozzászólás nem volt.) Javaslom az ülésterv
elfogadását.
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. II.
félévi üléstervét az előterjesztett tartalom szerint jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a testületi ülések előkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
4. NAPIREND
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez történő csatlakozási
lehetőségről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Szociális Szövetkezet kereste meg
önkormányzatunkat, hogy kívánunk-e csatlakozni. A szükséges tagi részvény húszezer forint. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom a csatlakozást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

részt kíván venni a Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában, és a
Szövetkezethez tagként csatlakozik.
A képviselő-testület a Szövetkezet Alapszabályát megismerte, azt magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz
szükséges dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések
megtételével.

Határidő: 2014. 06. 30.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
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5. NAPIREND

Előterjesztés a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A KEOP beruházás önkormányzati társulásáról van szó
konkrétan. A társulási tanács két polgármesterből áll, évente egyszer beszámolási
kötelezettség van. A 2013. évi működésről szóló beszámolót előterjesztettük. A beruházás
elindult, tavaly már megvolt a közbeszerzési eljárás, jogi tanácsadás, mérnöki szervezet
kiválasztása, az ezekhez kapcsolódó szerződések megkötésre kerültek. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának 12.3. e) pontja szerint a Társulás 2013. évi működéséről, feladatainak
ellátásáról, a társulási cél megvalósításáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. június 30.

6. NAPIREND

Előterjesztés a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ahhoz, hogy a címer szerepelhessen a képeslapokon, a
testület hozzájárulása szükséges. Elkészültek a mintaképeslapok, meg lehet tekinteni. Nem
anyagi hozzájárulásról van szó. Groskáné Piránszki Irénke közreműködésével készülnek a
képeslapok. Nem látom akadályát, hogy a Nefelejcs Hagyományőrző Társulat használhassa a
címert és a település nevét a képeslapokon.
Szakály Zsolt képviselő: Büszkeséggel tölt el, hogy a társulat ilyen magas színvonalú munkát
végez. Támogatom a kérésüket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Társulat a falunapunkon részt fog venni. Tehát a
testület hozzájárul, hogy a társulat az általa megjelentetett képeslapokon a település nevét
és címerét használhassa. Egyetért-e ezzel a testület?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

Hozzájárul, hogy a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat az általa
megjelentetett képeslapokon Nyírmártonfalva település nevét és
címerét felhasználhassa.
Felhívja a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Társulatot
értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. július 10.

7. NAPIREND
Rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
A
rendelet-tervezet módosítása az év közbeni előirányzat módosításokat tartalmazza. A
játszótér beruházásnál be volt tervezve az ÁFA összege, időközben kiderült, hogy a teljes
beruházási költséget be kell terveznünk, ami hétmillió forint + ÁFA. Továbbá a országgyűlési
és európai parlamenti választások költségét is beterveztük a rendelet-tervezetbe.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet.

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.)

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
5/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.( II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
jóváhagyásával a 2014. évi költségvetése módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek
előirányzatának növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési főösszegét:
Költségvetési bevétel
Költségvetési kiadás

8.816 E Ft-tal
8.816 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmmozási

292.170
313.578
21.408
18.717
2.691

E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban

álalpítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
/
288 123
127 535
26 079
67 447
60 730
6 332
……………
……………
……………
……………
5 132
……………
300
……………
……………
900

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
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23 755
22 755
……………
0
……………
1 000
……………
……………
……………
……………
……………
……………
1 000
……………
1 700
……………

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásbólmegvalósuló beruházás
Felújítások:
- ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások:
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §

( 1) A képviselő- testület a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2014. évi költségvetési
rendelet eredeti előirányzataira vonatkozó 1., 2.,5.,6.,10.,13.,14.15.,16.,19.,20.,21.,24.,25.,26.,
mellékleteket hatályon kívül helyezi és a rendeletmódosításhoz előterjesztett 1.,
2.,5.,6.,10.,13.,14.15.,16.,19.,20.,21.,24.,25.,26. mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírmártonfalva, 2014. június 26.

Dr Feket Erzsébet

Kövér Mihály Csaba

jegyző

polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2014. június 27.

Dr Fekete Erzsébet
jegyző
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8. NAPIREND
Rendelet-tervezet a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendeletben kell szabályozni az igazgatási szünet
elrendelését. Az igazgatási szünetbe beleesik az augusztus 20-ai ünnep is. Ügyelet
természetesen lesz a hivatalban. Ki kell adnunk a köztisztviselők szabadságát. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2014. (VI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Nyírmártonfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírmártonfalva Polgármesteri Hivatalban (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselőre.
2. §
(1) A Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2014. augusztus 11-től 2014.
augusztus 24. napjáig tart.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. január 1. napján hatályát veszti.
Nyírmártonfalva, 2014. június 26.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2014. június 27.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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9. NAPIREND
Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági
Szerződésének módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztésben felsorolt módosításokat a cégbíróság írta elő a
társasági szerződés módosításával kapcsolatban. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Szavaztatom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2014. (VI. 26.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági szerződését
– a módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt értesítse,
és a döntést a Taggyűlésen képviselje.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarország önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései
alapján a következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelek el.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
Jegyző

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester
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