Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 25-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendelet száma
7/2014. (IX. 26.)
8/2014. (IX. 26.)

Az ülésen hozott határozat száma
84/2014. (IX. 26.)
85/2014. (IX. 26.)

86/2014. (IX. 26.)

87/2014. (IX. 26.)
88/2014. (IX. 26.)

89/2014. (IX. 26.)

90/2014. (IX. 26.)
91/2014. (IX. 26.)
92/2014. (IX. 26.)
93/2014. (IX. 26.)
94/2014. (IX. 26.)
95/2014. (IX. 26.)

Tárgya
2014. évi költségvetési rendelet módosítása.

A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszámmegállapítás szabályairól szóló rendelet jóváhagyása.

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és Nyírábrány
Határrendészeti Kirendeltség 2013. évi munkájáról szóló
beszámolójának tudomásul vétele.
HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debrecen
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2013. évi munkájáról
szóló beszámolójának tudomásul vétele.
Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatónak jóváhagyása.
Rendkívüli önkormányzati támogatásra igény benyújtása
(hulladékgazdálkodási közszolgáltató kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben felmerülő költségek
megtérítésére).
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
Napköziotthonos Óvodája 2013-2014. évi tevékenységéről
szóló szakmai beszámoló tudomásul vétele, valamint
SZMSZ-ének módosítása.
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyása.
Asztalos János Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
vezetőjévé történő kinevezésének támogatása.
Nyírábrány nagyközség várossá válásának támogatása.
Varga Józsefné vezetékjog szolgalmi jog bejegyzésére
irányuló kérelmének jóváhagyása.
Konyári Csaba részére a Mihálydi u. 18. sz. alatti, 613. hrszú ingatlant a képviselő-testület nem kívánja értékesíteni.
Hliváné Hlemák Anikó és Gajdos István közvilágítás
bekapcsolására irányuló kérelmével kapcsolatban a
polgármester megbízása E-ON-nál történő eljárásra.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. szeptember 25-én délután 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt (5 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Dr. Ary Endre rendőr alezredes – Vámospércs Rendőrőrs részéről
Szentesi Bálint rendőr őrnagy – Nyírábrány Határőr Parancsnokság részéről
Reszler György független könyvvizsgáló
Szűcsné Tardi Ildikó megbízott ÁMK igazgató
Gyarmati Lajosné – Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület elnöke

Igazoltan távol:

------

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén öt 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:
A 6. napirendet 2. napirendként tárgyalnánk, a második napirendi ponttól így a számozás tolódik.
Szűcsné Tardi Ildikó kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, a kérelmet zárt ülés keretében
tárgyaljuk.
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat.

Gajdos István megérkezett a testületi ülésre (13 óra 5 perc, 6 képviselő van jelen.)

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

1./

Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előterjesztés írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

2./

Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról, valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi
munkájáról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: érintett szervezetek képviselői

3./

Tájékoztató a Települési Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és a 2/2014.
(II. 14.) – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről - önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előterjesztés írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

4./

Előterjesztés a közterület elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelettervezetről.
Előterjesztés írásban
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet

5./

Előterjesztés a Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása folyósítása iránti
kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

6./

Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
Napköziotthonos Óvodája 2013-2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztés írásban
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető

7./

Előterjesztés és határozati javaslat a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról.
Előterjesztés írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

8. /

Előterjesztés és határozati javaslat Asztalos János rendőr őrnagy a Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezéséről.
Előterjesztés: szóbeli
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

9./

Előterjesztés és határozati javaslat Nyírábrány nagyközség várossá nyilvánításának
támogatásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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10. /

Előterjesztés és határozati javaslat a Nyírmártonfalva, Debreceni út 514/A hrsz. előtti
területre vezetékjog szolgalmi jog engedélyezés iránti kérelemről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

11./

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Nyírmártonfalva 613 hrsz. alatti
ingatlan megvásárlására irányuló kérelemről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

12./

Előterjesztés és határozati javaslat a Nyírmártonfalva, Stern tanya 4. sz. alatti
tanyához vezető út melletti két darab villany oszlopon történő lámpatest
elhelyezéséről
Előterjesztés: szóbeli
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester

13./

Előterjesztés és határozati javaslat Szűcsné Tardi Ildikó közoktatás vezetői
képzésének támogatásáról.
Előterjesztés: szóbeli
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

14. /

Előterjesztés a szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelmekről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

14./

Egyebek
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1. NAPIREND

Polgármesteri jelentés.
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A polgármesteri jelentéshez szóbeli kiegészítésem van. Az „Itthon
vagy! – Magyarország szeretlek” program keretében benyújtott pályázatunk támogatást nyert, a
támogatásról tegnap délután kaptuk meg az értesítést. Szombaton délután megrendezésre kerül a
„Szent Mihály Napi Fergeteg” című rendezvény, melyre tisztelettel várom a képviselő-testület tagjait.
A gyermekek részére népi játszóház, kézműves foglalkozás, az idősebbek számára pedig egy élő
népzenei műsor lesz.
Papp Sándor képviselő megérkezett a testületi ülésre. (Du. 13 óra 10 perc, 7 képviselő van jelen.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e a polgármesteri jelentéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel együtt tudomásul veszi.
Felelős: ---Határidő: ---

2. NAPIREND
Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról, valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Ary Endre rendőr alezredes: A rendőrőrshöz tartozó nyolc település közül Nyírmártonfalva
közbiztonsági helyzete pozitívnak mondható. Ettől függetlenül oda kell figyelnünk a fejleményekre.
Az adatok tükrében látható, hogy a bűncselekmények száma csökkenést mutat mind a
Rendőrkapitányság területe, mind a település viszonylatában. A település és a rendőrség is sokat tesz
ennek érdekében. Kiemelt bűncselekmény nem történt Nyírmártonfalván. A dohánybolt feltörése
ebben az évben történt, folyik a nyomozás a tettesek felderítésére. A gyorsított eljárás, bíróság elé
állítás számára büszkék vagyunk, komoly eredményt értünk el ebben. Fontosnak tartom, hogy a négy
nyomozó az általam kiszignált ügyekben intézkedjen és mihamarabb bíróság elé állítsuk az
elkövetőket. A baleseti számokban nem történt emelkedés. A balesetekhez részben a
figyelmetlenség járul hozzá, valamint a gépjárművek számának emelkedése. A sebességmérő
készüléket folyamatosan üzemeltetjük, főleg balesetveszélyes helyeken. A pszichotróp anyagok
használatával kapcsolatban kezdeményeztünk őrizetbe vételt, azóta négy ember is le van tartóztatva,
még várható ebben az ügyben további letartóztatás. Sikeresen felderítésre került tehát ez az ügy is.
Összességében a rendőrőrs végzi feladatát. Köszönöm a település, az önkormányzat, polgármester, a
polgárőrség és a határőrség közreműködését is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tavaly működött járőrszolgálat, ami a készenléti rendőrség
állományából volt kivezényelve.
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Dr. Ary Endre rendőr alezredes: Ők vissza lettek irányítva. A nyírbátori készenléti rendőrség egysége
minden hónapban legalább kétszer napi szolgálatot ad. Jelenleg napi szinten nem történik járőrözés a
készenlétiek részéről. Kevesebbet tudnak így rendőrőrsünk rendőrei járőrözni a településeken, de
ehhez képest az állomány ellátja feladatait.
Szentesi Bálint rendőr őrnagy: A határőrség is megpróbálja kiváltani a járőrsűrűséget, ebben
segítséget nyújtunk a rendőrőrsnek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Érezhető volt a rendőri jelenlét pozitív hatása a településen.
Kérdés van-e a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Antal Gábor képviselő: Azt tapasztalom, hogy a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság területének fő
számait tartalmazza az előterjesztés. Az elkövetett bűncselekmények száma javulást mutat, ez pozitív
dolog. Az évek elteltével elszegényedtek az emberek, nehezebb a megélhetés, idézőjelben
rászorulnak a bűncselekmények elkövetésére. Egyre nehezebb feladata van a rendőrállománynak.
Nyírmártonfalván a közrend-közbiztonság helyzete jónak mondható, kiegyensúlyozott. A balesetek
száma főleg a közlekedéssel kapcsolatos. A helyszínen tettenéréssel is foglalkozik az előterjesztés, azt
gondolom, ez az egyik legnehezebb dolog. Foglalkozik az előterjesztés a polgárőrség tevékenységével
is, nem győzzük hangsúlyozni ezeknek a szerveknek a fontosságát.
Szakály Zsolt képviselő: Szeretném mindkét szerv munkáját megköszönni, mint polgárőr
elnökhelyettes és mint képviselő is. Sokat dolgozunk együtt, jó a kapcsolatunk. Kiemelném a körzeti
megbízott munkáját is.
Papp Sándor képviselő: Az előző időszakokhoz viszonyítva a rendőri jelenlét sokkal jobb, kinn a
határban is találkozni szoktam velük. Amennyiben jelzéssel élünk a rendőrség felé, rugalmasak,
segítőkészek. Meg vagyok elégedve mind a három szerv munkájával.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ugyanezeket tudom én is megfogalmazni. Partnerként
együttműködünk, a kapcsolatunk jó. Elhangzott egy mondat, miszerint a helyi önkormányzat is sokat
tett a helyzet javulása érdekében. Ez hogyan értendő?
Dr. Ary Endre rendőr alezredes: A közfoglalkoztatásra gondoltam. Így legalább el vannak az emberek
foglalva, eljárnak dolgozni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Jelenleg körülbelül nyolcvan főt foglalkoztat az
önkormányzat.
Szentesi Bálint rendőr őrnagy: A debreceni repülőtér forgalma jelentős, a forgalom tovább fog
emelkedni. A Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal jó kapcsolat alakult ki. Jelezzük, ha nagyobb
rendőri jelenlétre van szükségünk. Próbáljuk összehangolni a szolgálatot is. A statisztikai adatokkal
kapcsolatban megemlíteném, hogy kollégáimtól állampolgár barát intézkedést kértem. Tehát nagyon
sok esetben, ahol lehetett , csak figyelmeztetést szabtak ki, nem bírságot. Vannak viszont olyan
esetek, ahol viszont fix a bírság összege tényállás esetén, és nem lehet eltekinteni a bírságtól
szabálysértési törvény szerint. Az együttdolgozás teremthet jobb adatokat, a lakosság szimpátiájával
együtt. Az elmúlt évben harmincegy ügyeleti küldésünk volt, százötven főt fogtunk el különböző
bűncselekmények elkövetése miatt. Egyre jobban megfigyelhető az utazó bűnözés, a „trükkös lopás”
is, melyet leggyakrabban román állampolgárok követnek el. Kérnénk az önkormányzattól a
külterületen lakók címeit, hogy többször is rájuk tudjunk nézni. A határvonalon hetvenöt illegális
migránst fogtunk el, ez nagyon nagy szám. Egyre többen jönnek, afgán, szerb, koszovói
állampolgárok. A cigarettacsempészés is felütötte fejét. Sok esetben megjelent a sajtóban, hogy
kollégáinkat korrupcióval vádolták. Az viszont nem jelent meg, hogy két esetben is történt
megvesztegetés, a megvesztegetőket a kollégák feljelentették.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Örülök, hogy élnek a figyelmeztetés eszközével.
Szentesi Bálint rendőr őrnagy: Amennyiben az országban bárhol valaki figyelmeztetést kap, akkor az
nyomon követhető. A második esetben már általában bírságolás van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A testület előtt van még a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság beszámolója is. Mi maradunk a napirendnél, a napirend előadója nincs jelen. A
legfontosabbakat kijegyzeteltem a beszámolóból.
Papp Sándor képviselő: Még egy gondolat. A rendőrségtől visszakaptam egy ötezer forintos csekket,
mert jogosulatlanul bírságolt meg annak idején a járőr.
Dr. Ary Endre rendőr alezredes: Az történhetett, hogy nem írta le pontosan a rendőr a jogszabályi
helyet. Ez nem egyedi eset, hibázhat, aki dolgozik. Felülvizsgálatkor ezt leírják, és a bírság összege
visszajár.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom zárjuk le a határőrség és a rendőrség tájékoztatójának
tárgyalását. Javaslom a tájékoztatók tudomásul vételét. Egyetért-e a képviselő-testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A)

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Nyírmártonfalva 2013. évi
bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóját
megtárgyalta. A tájékoztatót az elhangzott kiegészítésekkel együtt
tudomásul veszi.

B)

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrányi
Határrendészeti Kirendeltsége 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját megtárgyalta. A beszámolót az elhangzott
kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: --

Gyarmati Lajosné – Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület vezetője: Én is szeretném megköszönni az
önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkájáról
részletes tájékoztatót kaptunk. A hatósági jogkörök változtak, Nyíradonyban létrejött az új őrs. A
belvízhelyzet nem volt veszélyes a megyében, a kockázati helyszínek ellenőrzése folyamatos, adott
esetben intézkedést kérnek. A települési veszélyelhárítási tervek elkészültek, az új, törvényszerinti
polgárvédelmi szervezetek megalakultak. Új feladat a hulladékkezeléssel kapcsolatban, hogy
amennyiben az önkormányzat nem rendelkezik érvényes közszolgáltatói szerződéssel, akkor a
kataszrófavédelem jelöli ki a szolgáltatót. A megyében tizenkilenc ilyen település van. Mi még itt nem
tartunk. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
beszámoló elfogadását.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
86/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debrecen
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját
tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: ---

3. NAPIREND

Tájékoztató a Települési Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és a 2/2014. (II. 14.)
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről - önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, a PÜB elnöke: Nem mondott újat a beszámoló, láttuk ezeket
az adatokat a félév folyamán. Ami nehézkesebb, az az, hogy teljesen új rendszer szerint dolgoztak a
kollégák, látszik ez az anyag struktúrájából is. A fegyelmezett gazdálkodás mellett a kötelező
feladataink teljesítve vannak, sok betervezett dolog is megvalósult. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
javasolja mind a rendelet-tervezetet, mind a gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tájékoztató a megtörtént eseményeket rögzíti. A könyvvizsgáló
elmondta a bizottság ülésén, hogy új könyvelési rendszerre álltak át az önkormányzatok. A
gazdálkodás stabil és kiszámítható, a feladatfinanszírozás Nyírmártonfalva település szempontjából
pozitív dolog, mindig van pénz a számlánkon. A bevétel és a kiadás teljesítése időarányos, jelen
pillanatban többlet van a költségvetésben. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
87/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót figyelembe véve 304.762 ezer Ft eredeti, 313.578 ezer Ft módosított
bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint 146.588 ezer Ft-os bevételi és
142.240 ezer Ft-os kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja.
Felhívja a polgármester figyelmét az év hátralévő részében továbbra is a rendkívül
takarékos gazdálkodásra, továbbá újabb megtakarítási lehetőségek kimunkálására.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A bevétel növekedés adóbevétel növekedés következménye. Ezen
kívül a szennyvízberuházással kapcsolatban két cég is bérel tőlünk területet bérleti díjért, ami szintén
bevételnövekedést okoz. Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.) 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
7/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.( VI.27.) önkormányzati rendelettel
módosított 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

4.458 E Ft-tal
4.458 E Ft-tal

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

296.628
318.036
21.408
18.293
3.115

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

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Működési költségvetés módosított kiadásai
293 543 E Ft
Személyi juttatások
127 535 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
26 079 E Ft
E
Ft
Dologi kiadások
71 295
Ellátottak pénzbeni juttatásai
60 800 E Ft
Egyéb működési célú kiadások
7 834 E Ft
- ebből: Elvonások és befizetések
1 502 E Ft
E
Ft
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
……………
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
…………… E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
…………… E Ft
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5 132
……………
300
……………
……………
900
24 295
22 755
……………
0
……………
1 540
……………
……………
……………
……………
……………
40
1 000
500
198
……………

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

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
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
Részesedés vásárlás ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §
( 1) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2014.
évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet eredeti előírányzataira vonatkozó 1.,
2., 5., 6., 10., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., mellékleteket hatályon kívül helyezi és a
rendeletmódosításhoz előterjesztett 1., 2., 5., 6., 10., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21. mellékletek szerint
hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírmártonfalva, 2014. szeptember 25.

Dr Fekete Erzsébet

Kövér Mihály Csaba

jegyző

polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2014 szeptember 26.
Dr Fekete Erzsébet
jegyző
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4. NAPIREND

Előterjesztés a közterület elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Írásban kiadtuk az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a
testület részére. Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(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
8/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés
és a házszám-megállapítás szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában,
továbbá az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az
elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás
szabályairól az alábbiakat rendeli el:
I.

FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Rendelet célja
1.§
Nyírmártonfalva Község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani,
valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet
szabályai szerint lehet.
2. Értelmező rendelkezések
2.§
E Rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
kormányrendelet szerinti közterületnév.
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlannyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni
beazonosítását szolgálja.
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II.

FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A közterületek elnevezésének általános szabályai
3.§
(1) Minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági célú, és a lakónépességet
nem érintő dűlőutakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell
állapítani.
(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.
4.§
(1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Nyírmártonfalva község jellegére,
történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira.
(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és
közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak
megfelelően kell megállapítani.
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni
kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy
b) élete, munkássága valamely módon Nyírmártonfalva községhez kötődik.
(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.
2. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai
5.§
(1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti:
a) polgármester
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a helyi önkormányzat képviselője,
d) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén bejelentett lakcímmel
rendelkező állampolgár,
e) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi személy.
6.§
Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést 8 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell
függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának hivatalos
honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott
észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell.
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7.§
(1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell
tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt,
rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, az Egészségügyi Központot, a
köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat.
(2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül
megszűnik.
(3) A település közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat
folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket a Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri
Hivatal vezeti.
III.

FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje
8.§
(1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal
kell ellátni.
(2) A házszám arab egész szám.
(3) Ingatlan megosztása esetén – ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre
nyílik – a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének
alátörésével.
(4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal
történik.
(5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
(6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata
határozza meg a házszámozást.
9.§
(1) A kétoldalt számozandó közterületek házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a
számok a Vámospércs felől DNY- ÉK-i irányba tartó utcák esetén Vámospércs felől,
míg az erre merőleges tájolású utcák esetén a központi belterülettől É-D irányba 1-től
kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást
kap.
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(3) A földrajzi okokból csak egyik oldalon beépíthető utcák (folyópart, árok) házszámozása
1-től kezdődően folyamatos.
(4) E § (1)-(3) bekezdései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek
házszámozását nem érintik.
2. Eljárási szabályok
10.§
Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el.
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11.§
A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére
indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.
IV.

FEJEZET

A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS
1. A névtáblák elhelyezésének szabályai
12.§
(1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen,
vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles.
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az
önkormányzat gondoskodik.
13.§
(1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell
helyezni.
(2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető
névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az
eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi
fölött vagy alatt kell elhelyezni.
2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai
14.§
(1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól
látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a
tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti
rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról,
szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett
gondoskodik.
3. Lakcímrendezés
15.§
Amennyiben a Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatal által az adott ingatlanra megállapított
házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a
lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes
házszámot az ingatlanán elhelyezni.
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V.

FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
16.§
Ez a Rendelet a 18.§ kivételével 2013. október 1. napján lép hatályba. E Rendelet 18.§- a 2015. január
1. napján lép hatályba.
17.§
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat jelen rendelet hatályba lépésének napjától 2014. december 31ig terjedő időszakban egyszeri alkalommal, az igénybe vevő számára ingyenesen gondoskodik arról,
hogy minden ingatlantulajdonost a szükséges házszámmal ellásson, valamint a házszámot e
jogszabály által előírt helyre kihelyezze.
18.§
(1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa e Rendelet 17.§- a szerint felajánlott házszámot, vagy annak
kihelyezését, vagy pedig mindkettőt visszautasítja, és jelen Rendelet 14. (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségének a felajánlás napjától számított 30 napon belül nem tesz eleget, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása szerint 30.000 Ft-ig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Aki a házszámmal kapcsolatos, jelen rendelet 14.§- ában, vagy 15.§- ában foglalt kötelezettségét
megszegi, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény előírása
szerint 30.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(3) Az e rendeletben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyekben átruházott
hatáskörben I. fokon a jegyző jár el.
Nyírmártonfalva, 2014.szeptember 25.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Z Á R A D É K:
A rendelet 2014. szeptember 26. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára
történő kifüggesztéssel és www.nyirmartonfalva.hu honlapon történt közzététellel.
Nyírmártonfalva, 2014.szeptember 26.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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5. NAPIREND

Előterjesztés a Helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása folyósítása iránti kérelemről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: A hulladékszállítási közszolgáltatási szerződést meg kellett
kötnünk. A Debreceni Hulladék Közszolgáltató kalkulálta a hulladékszállítás díját, amit az
Energiahivatal állapít meg. A közszolgáltató megállapította, hogy neki a szállítás többe kerül, mint a
befolyt díj. Annak idején 2,5 m Ft volt a díj, ami mellett vállalta a szállítást. Megkaptuk az I. és II.
negyedévi elszámolást, ami kb. egymillió forint + Áfa, illetve a második negyedévi pedig szintén
egymillió forint + Áfa körüli összeg. Tehát a kalkulált összeg kétszerese. Mi már pályáztunk, volt egy
keret megnyitva a hulladéklerakási díj kompenzációra, viszont nem nyert a pályázat, szinte senki sem
kapott erre pénzt a környező településeken. A hulladékszállítás kötelező feladat, a szolgáltató nem
hajlandó kevesebbért elvinni a szemetet, a szemétszállítási díj emelkedni fog, ezt a díjat a szolgáltató
behajtja valakin. Van más lehetőség is, az, hogy a katasztrófavédelem kijelöl egy szolgáltatót, de
abban az esetben is meg kell fizetni a hulladéklerakási díjat. A költségvetési törvény szerint lehet
benyújtani pályázatot feladatellátást veszélyeztetésre is. Többletes a költségvetésünk, de most mi
fizessünk ki ötmillió forintot azért, hogy elvigyék a szemetünket? A lakosoknak összesen kb. kétezer
forinttal csökkent összesen éves szinten a szemétszállítási díj. Számításaink szerint az
önkormányzatnak pedig kb. ötmillió forintot kellene megfizetni különbözetként.
Papp Sándor képviselő: Milyen tételek emelték meg a díjat?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Negyedéves beszámolót kell küldeniük a szolgáltatóknak, ebből lehet
pontosan megállapítani, milyen tételekből adódik. Többlet hulladék jött ki, többlet kilométer is, stb. A
szolgáltatást igénybe vevők száma nem emelkedett, emelkedett viszont az üzemanyag ár. A
tényleges költségeket felvezeti, és a tényleges beszedett díj, valamint a költségek közötti
különbözetet kell az önkormányzatnak megfizetnie.
Papp Sándor képviselő: Annyival nem emelkedett a hulladékszállítás költsége, és az üzemanyag ára
sem. Nem nagyon tudják megindokolni az emelkedés okát. Nem emelkedett a szmétmennyiség sem
a kétszeresére. A feldolgozásból pedig nyeresége van a cégnek. Azt még megértem, hogy a
szemétszállítási díj neki csökkent.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos a kötelező hulladékártalmatlanítási díj a duplája a tavaly
évinek, de akkor is sok az ötmillió forint.
Papp Sándor képviselő: Kétszer annyi szemétnek kellett volna keletkeznie ehhez. Irreális.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kiküldte az anyagot. Ő a saját könyvei szerint megküldi az
önkormányzatoknak az anyagot, bárhol, bárki elé odateheti ezt az anyagot. Mindenki ezzel szembesül
most.
Gajdos István képviselő: Azt ír le a papírra, amit akar.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Akkreditált, negyedéves beszámolót küld a cég.
Kövér Attila képviselő: Elhangzott a lényeg, egyeduralkodó a cég a piacon. A szerencsénk az,
benyújtjuk a pályázatot, és kaphatunk erre pénzt.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: És ha még jobban fel fog emelkedni a díj?
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A díj még jobban fel fog emelkedni. A Nyírflopnak nem lesz
közszolgáltatói engedélye. Nem volt kivel tárgyalni, nincs verseny. Nekünk viszont kötelező
feladatunk a hulladékszállításról gondoskodni.
Gajdos István képviselő: Amikor kitalálták ezt az egészet, ezt a problémát miért nem vették
figyelembe?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az egész országban öt vagy hat szolgáltató lesz, mert a feltételeket
sok szolgáltató nem tudja biztosítani.
Papp Sándor képviselő: Az illegálisan lerakott szemetet hol gyűjtjük és hol semmisítjük meg?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben tudjuk, ki a gazdája a lerakott hulladéknak, akkor
felszólítjuk, és ő szállítja el, viszont ha nem tudjuk kideríteni, ki rakta le, akkor az önkormányzatnak
kell elszállítania. Javaslom a testületnek, nyújtsuk be a pályázatot! Elfogadjuk-e a határozati
javaslatot?

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
88/2014. (IX. 25. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A képviselő-testület:
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerint támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra a feladatellátást
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A rendkívüli támogatás iránti igény: 5.205.196 Ft, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató kötelezettségének teljesítésével összefüggésben felmerülő,
bevételekkel
nem
fedezett,
indokolt
költségeinek
megtérítése
ellentételezésére irányul.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási kérelem
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.
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6. NAPIREND

Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2013-2014. évi tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tervek szerint az óvoda már reggel hétkor nyitva tartana. A
szakmai beszámolót is kiosztottuk a testület részére? Van-e az anyaghoz szóbeli kiegészítés?
Szűcsné Tardi Ildikó megbízott ÁMK vezető: A köznevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart.
A szorgalmi idő után leadtam a beszámolómat a testület részére. A dolgozói létszám is megváltozott
az intézmény tekintetében, egy fővel többen vagyunk. Kérném az SZMSZ módosításához a testület
egyetértését. Az SZMSZ módosítása az óvoda belső szabályzatainak, így az Óvodai Pedagógiai
Program és a Házirend módosítását is magával vonja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a szakmai beszámolóhoz? (Kérdés nem volt.)
Az óvodával kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapunk a szülők részéről. Örülök ennek. Tudom,
hogy a játékok nem kifogástalanok, de ezt a problémát részben orvosolja a játszótér. A munkába
járókon segíthet a hét órakor történő nyitás. Örülök, hogy növekedett az óvodapedagógusok száma.
Megköszönöm az óvodában dolgozók munkáját.
Antal Gábor képviselő: Ötvenkét gyermek közül negyven fő a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek száma. A tizennégy-tizenötös tanévet tizenkét gyermek kezdi az iskolában.
Kitűnik az előterjesztésből, hogy növekszik a gyermeket egyedül nevelők szülők száma is. Szomorú ez
a helyzet. Alapvetően nincs sok gyermek annak a tudásnak a birtokában, amivel egy hároméves
gyermeknek rendelkeznie kellene. Ez kívülről nézve is látszik. Nyilván az óvodai nevelésnél ez esetben
többet kell a gyerekekkel foglalkozni. Örvendetes, hogy a személyi feltételek javultak. Az
önkormányzat elvégezte a legfontosabb munkálatokat az óvodánál. Az előterjesztés és egyébként is
az óvodai nevelés helyzete jó színvonalú, a személyi, tárgyi feltételek is hozzájárulnak ehhez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a beszámolót
elfogadását a leírtak szerint, valamint a kiadott anyag szerint az SZMSZ módosítását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
89/2014. (IX. 25. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A) A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2013-2014. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját
tudomásul veszi.
B) A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával az
előterjesztés szerint egyetért.
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7. NAPIREND
Előterjesztés és határozati javaslat a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Érintve vagyunk a Társulási Megállapodás módosításában, mivel a
bölcsődei feladatellátást ezen a társuláson keresztül látjuk el. A Társulásban lévő önkormányzatok
testületeinek jóvá kell hagyni a megállapodás módosítását. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
90/2014. (IX. 25. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletként csatolt –
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását egységes
szerkezetbe foglalva elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse
a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős:
Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő:
azonnal

8. NAPIREND
Előterjesztés és határozati javaslat Asztalos János rendőr őrnagy a Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Asztalos János rendőr őrnagyot bízták meg a Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság vezetésével. Kinevezését tervezik. Eddig megbízottként látta el a feladatát. A
kinevezéséhez az érintett testületek támogató nyilatkozata szükséges. Munkájával elégedettek,
kinevezését én is támogatom.
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom a kinevezését. A vámospércsi rendőrős vezetője volt évekig, és
amióta ő megbízott parancsnok, javulás tapasztalható a közrend-közbiztonság helyzetében.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a határozati javaslat a következő lenne: Nyírmártonfalva
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
támogatja
Asztalos
János
Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Kérem, szavazzunk!
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
91/2014. (IX. 25. ) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Asztalos János Hajdúhadházi
kinevezését támogatja.

Rendőrkapitányság

vezetőjévé

történő

Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjét értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

9. NAPIREND

Előterjesztés és határozati javaslat Nyírábrány nagyközség várossá nyilvánításának
támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az elmúlt időszakban nem sok várossá avatás történt, nem
egyszerű dolog a várossá nyilvánítás. Természetesen támogatjuk Nyírábrány kezdeményezését.
Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 85/2014. (VI. 24.) sz. határozatát –
Nyírábrány nagyközség várossá válásával kapcsolatban – támogatja.
10. NAPIREND

Előterjesztés és határozati javaslat a Nyírmártonfalva, Debreceni út 514/A hrsz. előtti
területre vezetékjog szolgalmi jog engedélyezés iránti kérelemről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Varga Józsefné tulajdona a volt táp-takarmány bolt épülete.
Lényegében csak a felépítmény Varga Józsefné tulajdona. Varga József keresett meg bennünket, hogy
jelen pillanatban nem tud vizet vezetni az épületbe, mert a szomszédok nem járultak hozzá a
szolgalmi joghoz. Az épület előtti háromszög alakú területről van szó, az a Debreceni utca része, nincs
leválasztva a terület, nem is lehet leválasztani, mivel kicsi a terület nagysága. A településen a
rendezési terv értelmében hatszáz négyzetméternél kisebb telekméret nem engedélyezhető. Vezeték
szolgalmi jog létesítéséhez kérne önkormányzatunktól Varga Józsefné engedélyt.
Papp Sándor képviselő: Meg akarta vásárolni a területet?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem lehet önálló a terület a nagysága miatt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Maga a földhivatal sem jegyezné be, mert az egész terület így is
összesen csak kétszázötven négyzetméter lenne. Egyébként már megvásárolta volna.
Gajdos István képviselő: Nem látok sehol 514/A alátörést, de a határozatban 514/A szerepel, és a
kérelemben is. Műtrágyát akar tartani az épületben .Ehhez a szakhatóságoknak semmi köz nincs?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A vízelvezetés tervet készíttette el, csatolta a dokumentációt. Most arról
van szó, hogy valahol be kellene vezetni a vezetéket és az órát valahol el kell helyezni. A /A jelzés
arrra vonatkozik, hogy az ingatlan feltüntetésben így jelölik a felépítményt. Az 514/3 helyrajzi számú
területnek más a tulajdonosa. Az 514/A jelű terület az csak maga a felépítmény. Csak az épület Varga
Józsefné tulajdona. Sem az 514/3 helyrajzi számú terület tulajdonosa, sem senki más nem
engedélyezi, hogy az ő telkén vezetékjog szolgalom keletkezzen.
Papp Sándor képviselő: Hasonló a helyzet a petőrészi hodályok esetében is, a hodályokat eladták a
hozzátartozó földterületek nélkül.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Sajnos itt is ez a helyzet áll fenn, a hátsó területet adták el neki, bírósági
eljárás tisztázta, hogy ő csak egy felépítményt vásárolt meg. A római jogi elv benne van a polgári
törvénykönyvben is, miszerint az alépítmény sorsa ossza a felépítmény sorsát. Annak a
területrésznek, amin a felépítmény áll, a tulajdonát megszerzi.
Kövér Attila képviselő: Egyébként egy vízóra nem foglal nagy helyet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Támogatja-e a képviselő-testület a szolgalmi jog bejegyzését?
A képviselő-testület 4 igen szavazat, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
hozzájárul az 1/2795/2014. számú hiteles térképmásolaton megjelölt, az 557.
hrsz. alatti közterületet érintő beszögellésben szükség szerint közmű
műtárgyak elhelyezéséhez, illetőleg az 514/3 hrsz. alatti felülépítménybe a víz
és szennyvíz közművek bevezetéséhez vezeték szolgalmi jog bejegyzéséhez.

11. NAPIREND
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező Nyírmártonfalva 613 hrsz. alatti ingatlan
megvásárlására irányuló kérelemről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez az ügy már volt előttünk. Meghalt a ház tulajdonosa, itt a
Mihálydi utcán van az építmény, amit Konyári Csaba szeretne megvásárolni. Amennyiben jól tudom,
ott viszont térkép szerint csak egy üres ingatlan van.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A házat nem mi építettük, de megvan az épület, épületfeltüntetési
vázrajzzal lehetne rendezni, nyilván ez pénzbe kerül. Ugyanaz a helyzet állna fenn, mint Varga
Józsefné esetében.
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Gajdos István képviselő: Fennmaradási engedély is szükséges lenne akkor.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez így van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben a földet eladjuk, akkor létrejön még egy ilyen helyzet,
mint az előző napirend esetén. Még a hagyatékban sem szerepel a felépítmény, nem volt hagyaték
sem erről az épületről. Annak idején fel volt neki ajánlva, hogy 1 Ft/m2 áron vásárolja meg a
területet, de nem vásárolták meg, mert ügyvédi költséggel és más költségekkel járt volna.
Papp Sándor képviselő: A házat az elhalt szülei építették, ötvenéves a ház. Bai Csaba gondozta az
édesanyját, mert Konyári Csaba nem ért rá erre. Van hol laknia a kérelmezőnek, most ki szeretné
esetleg rakni belőle a lakót. Maradjon így a helyzet, ahogy van! Az épület nem az övé, gyakorlatilag
nem is örökölhette, mert elméletileg nincs is az épület. Maradjon a helyzet így, hivatkozva arra, hogy
ilyen kettőség ne álljon fenn!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát az önkormányzat nem kívánja eladni a területet. Nem
beszélve arról, hogy mivel nemzeti vagyonról van szó, ingatlanbecslő is szükséges lenne, ez is
költségbe kerülne. Egyetért-e ezzel a képviselő-testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A nyírmártonfalvai 613. hrsz. alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni Konyári Csaba,
Nyírmártonfalva, Debreceni u. 39. sz. alatti lakos részére.

12. NAPIREND
Előterjesztés és határozati javaslat a Nyírmártonfalva, Stern tanya 4. sz. alatti tanyához
vezető út melletti két darab villany oszlopon történő lámpatest elhelyezéséről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Közvilágítási kötelezettség belterületre vonatkozik, nem egyszerű
a villanyoszlopok elhelyezésének eljárási rendje. Ettől függetlenül én javaslom, hogy a testület bízzon
meg a folyamat elindításával. Nem tudom, hogy mikor jut oda az EON, de tudom, hogy legalább egy
évet igénybe vehet az egész. A Szabadság utcán legalábbis ennyi idő alatt oldották meg. Nyilván, ha
nincs ott közvilágítási szál, az költséget von maga után. Van-e kérdés?
Gajdos István képviselő: Én is szeretném, ha közvilágítást a Reviczky tanyához vezető úton a
hodályaimnál!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van ott közvilágítás?
Gajdos István képviselő: Kimegy a közvilágítás a Reviczky tanyáig. Oda is jó lenne közvilágítási oszlop,
ahol Németiék laknak. Ezt már tíz évvel ezelőtt is kértük.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Keressük a lehetőséget ezzel kapcsolatban is, felveszem
az EON-nal a kapcsolatot Hliváné Lemák Anikó és Gajdos István kérelmével kapcsolatban is. Javaslom,
bízzon meg a testület, hogy eljárjak az ügyben.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2014. (IX. 25.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A) Hliváné Lemák Anikó, Nyírmártonfalva, Stern tanya 4. sz. alatti
lakos közterületi világítás bekacsolására irányuló kérelmével
kapcsolatban megbízza a polgármestert, hogy az EON
Áramszolgáltató Kft-vel folytasson tárgyalásokat.
B) Gajdos István, Nyírmártonfalva, Óvoda u. 27. sz. alatti lakos e
jegyzőkönyvben előadott közvilágítás bekapcsolására irányuló
kérelmével kapcsolatban megbízza a polgármestert, hogy az EON Áramszolgáltató Kft-vel folytasson tárgyalásokat.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A zárt ülés elrendelése előtt van-e valakinek kérdése, vagy egyéb
felvetése?
Gajdos István képviselő: A hulladékszállítással kapcsolatban merült fel Krucsa tanyán élő lakosok
részéről, hogy a Krucsa tanyáról nincs szervezett hulladékszállítás. Nem lehet-e valami megoldást
erre keresni? Nem jár ki oda a szemétszállító autó. Az önkormányzat havi egy alkalommal
beszállíthatná a szemetet zsákokban, és a kukás autó pedig elvinné azokat.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az volt a szabály, hogy a külterületen élő lakosoknak zsákokban kell
gyűjteniük a hulladékot, beszállítani ide, lerakni, és akkor elszállítja a szolgáltató. Ezt az érintettek is
tudják. Már tájékoztattam őket, hogy vásárolják meg a zsákokat a boltból.
Gajdos István képviselő: Mi van abban az esetben, ha ők nem tudják behozni a zsákokat?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Természetesen nincs akadálya, hogy behozassuk a zsákokat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehet róla szó, különösebb szabályozás ehhez nem szükséges.
Papp Sándor képviselő: Az is lehet, hogy havonta kétszer vagy egyszer is elég, ez is nagy segítség.
Gajdos István képviselő: Egyhavonta egyszer el kellene tőlük hoznunk a szemetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Minden hónap utolsó csütörtökén elhozzuk tőlük a
szemetet.
Antal Gábor képviselő: A Kossuth utcán a Sipos Károly féle romos ház életveszélyes, ki van támasztva,
meg kellene nézni és elrendelni a lebontását!
Kövér Attila képviselő: Az épületet jelenleg lakják, a lakó úgy nyilatkozott, hogy rendbe fogják tenni a
lakást.
Szakály Zsolt képviselő: Voltam ott, lakható belül az épület.
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az épületet én is megtekintettem, továbbítani fogom a Nyíradonyi
Építésügyi Hatóságnak, de ha a hatóság elrendeli a bontást, akkor le kell bontani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én is beszéltem már a szomszéddal is, már több éve ígérgetik a
lakók a felújítást. Természetesen ismét megnézzük az épületet, és intézkedni fogunk.

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

24

