Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 29-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
33/2015. (IV. 29.)
34/2015. (IV. 29.)

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló,
valamint az önkormányzat gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló átfogó értékelés elfogadása.
Pentafrost-Nyírmártonfalva Sportegyesület 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
A települési önkormányzat 2014. évi adóigazgatási
tevékenységéről és adóbevételéről szóló elfogadása.
Az Önkormányzat 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjának jóváhagyása.
A Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet működéséhez
szükséges eszközök beszerzéséhez hozzájárulás,
tárgyalások kezdeményezése a Vámospércsi Orvosi
Ügyeleti Szolgálathoz történő csatlakozáshoz.

35/2015. (IV. 29.)
36/2015. (IV. 29.)
37/2015. (IV. 29.)
38/2015. (IV. 29.)
39/2015. (IV. 29.)

40/2015. (IV. 29.)
46/2015. (IV. 29.)
47/2015. (IV. 29.)

Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása.
Nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása.
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására pályázat benyújtása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig
Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt képviselők
(6 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Vinczéné Gáll Anikó – Vámospércs Mikrotérségi Gyemekjóléti és Családsegítő
Központ vezetője
Szabó Nóra – családgondozó
Gyarmati Lajosné – Nyírmártonfalvi Polgárőr Egyesület vezetője

Igazoltan távol:

Filemon Mihály 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.
Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére van-e javaslat.
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. Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi feladatainak ellátásáról
szóló tájékoztatójáról, valamint Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékeléséről.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester és Vinczéné Gáll Anikó – Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője
3. Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2014. évi tevékenységéről.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: SE elnöke
4. Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Polgárőr Egyesület vezetője
5. Előterjesztés a települési önkormányzat 2014. évi adóigazgatási tevékenységéről
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
6. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló
gazdasági programjáról.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Előterjesztés a Nyírábrány Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos
kérelemről.
(Előterjesztés: szóban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos
Óvodája nyári zárvatartási rendjéről.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
9. Előterjesztés a vámospércsi külterületi 0617/1 hrsz. alatti ingatlan résztulajdonának
földfelajánlásáról.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
10. Előterjesztés a művelődési ház térítésmentes bérbeadására vonatkozó kérelemről.
(Előterjesztés: szóban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
11. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
12. Előterjesztés Debreceniné Háló Tímea nyírmártonfalvai belterületi 111/2 hrsz. alatti
ingatlanra vonatkozó kérelméről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
13. 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. Április 29én Bojton részt vettem az ivóvízminőség javító program koordinációs ülésén. A vízjogi engedélyes
tervek nem voltak teljesen hibátlanok, de folyamatban van az engedélyeztetés. Az ivóvízkutakat
kamerázzák. Nyírmártonfalván a 2. sz. kút kamerázására 2015. május 8. (péntek) éjszaka kerül majd
sor, a kutat lezárják, erről tájékoztattuk a lakosságot.
Április 28-án Hajdúböszörményben ünnepi rendőr és tűzoltó állománygyűlésen vettem részt. A
Belügyminiszteri kitüntetések átadására került sor. Egy debreceni tűzoltót tárgyi ajándékkal
jutalmaztunk. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Asztalos János rendőr őrnagyot,
Hajdúhadházi kapitányt alezredessé léptették elő.
A Kossuth utca helyreállítása elkezdődött. A Széchenyi utca helyreállítása is elkezdődik a jövő héten.
Költséghatékonyság szempontjából az aszfaltozást nagyjából egyszerre szeretnénk elvégezni. A
Széchenyi utcán is teljesen új aszfaltszőnyeg lesz. Ez után lehet majd koncentrálni a többi út
helyreállítására is. Reményeink szerint június 15-étől el lehet kezdeni a szennyvíz-rákötéseket is. A
próbaüzem alatt nem kell majd a lakosságnak fizetnie. A szennyvízvezeték a 4905-ös út mellett került
elhelyezésre. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom
tudomásul vételre a polgármesteri jelentést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel együtt tudomásul veszi.
Felelős: ---Határidő: ---

2. NAPIREND

Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi feladatainak ellátásáról szóló
tájékoztatójáról, valamint Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékeléséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés?
Vinczéné Gáll Anikó – Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Úgy ítélem meg, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat
tevékenysége jó színvonalon működik. (Kérdés?) Kérdés nem volt. Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelést elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2015. május 31.

3. NAPIREND

Beszámoló a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2014. évi tevékenységéről.
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Egyesület elnöke nem tud részt venni a testületi ülésen, Szakály
Zsolt alpolgármester úr válaszol a felmerülő kérdésekre. Volt olyan időszak, amikor az önkormányzat
a költségvetéséből hárommillió forint támogatást is nyújtott a sportegyesület részére. Szerencsére az
Egyesület a TAO-s pályázati lehetőséget kihasználja, így kevesebb támogatást nyújtunk most már az
Egyesület részére. A sport és az egészséges testmozgásra való nevelés fontos feladat. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt alpolgármester: Az Egyesület részéről szeretném megköszönni a pénzügyi támogatást.
Van egy öltőzőnk és egy pályánk, azok karbantartásába is besegített az önkormányzat. A
futballpályánkon fűcsere történt. Ki lett festve a folyosó és a szertár is, ezt is szeretnénk
megköszönni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyilván, amit tudunk, megteszünk. Javaslom a beszámolót
elfogadásra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

a Pentafrost-Nyírmártonfalva Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.
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4. NAPIREND

Beszámoló a Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről.
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Gyarmati Lajosné Polgárőr Egyesület vezetője: Szóbeli kiegészítésem van. 2014-ben jelentős
összeget spóroltunk össze, ki tudtuk cserélni a gépjárművünket. Külön pénzügyi beszámolót nem
készítettünk a tájékoztatóhoz, Bodnárné Papp Éva pénzügyi munkatárs részére át szoktuk adni az
elszámolásunkat. Jövő évben húsz éves lesz az egyesület, segítséget kérnénk az önkormányzat
részéről, hogy egy rendezvényt szervezhessünk a jubileumra. A megvendégelésben szeretnénk
segítséget kérni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.)
Egy húsz éves polgárőr egyesület megérdemli, hogy az önkormányzat segítséget nyújtson a jubileumi
ünnepséghez. A 2016-os költségvetési évben, a költségvetés készítésekor oda fogunk erre figyelni.
Nem kizárt, hogy 2015. őszén megjelennek olyan pályázatok, amik rendezvényre lesznek kiírva civil
szervezeteknek. Figyelni fogjuk ezeket a lehetőségeket is. Javaslom a tájékoztató elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.

5. NAPIREND

Előterjesztés a települési önkormányzat 2014. évi adóigazgatási tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A tervezett és befolyt adók között azért
tapasztalható pozitív elmozdulás, valószínűleg nagy munkatartalma van ennek az
eredménynek. Lehet-e ezt valamilyen formában honorálni a feladat végzője részére? Azért
itt egy látványos eredmény látható.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az önkormányzatoknál sajnos megszűnt már az ösztönzési
lehetőség.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mindenesetre köszönjük a munkát, és köszönet az
állampolgárok részére is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igaz, hogy változott a szabályzat, de egy tárgyi jellegű
elismerésről szó lehet. Nem túl hálás feladat adott esetekben az adóigazgatási tevékenység.
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Felhatalmazzuk a jegyzőt arra, hogy egy tárgyi jellegű elismerésben részesítse a feladat
végzőjét. Megköszönjük jegyző asszony munkáját is. Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2014. 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 adóhatóságot, hogy a fennálló tartozások
behajtása érdekében további hathatós intézkedéseket foganatosítson.
Határidő: 2015. december 31.
Beszámolásra: 2016. április 30.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

6. NAPIREND

Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági
programjáról.
(Előterjesztés: írásban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. Annyi
kiegészítésem van, hogy a hatodik oldalon szereplő önkormányzati vagyon összege elírásra került.
Helyesen a vagyon egymilliárd nyolcszáznégyezer forint. A gazdasági program összeállításához
kiküldött kérdőívek közül hatvanhét darab érkezett vissza. Jegyző asszony a beérkezett kérdőíveken
szereplő javaslatok figyelembe vételével állította össze a gazdasági programot. Utak, járdák, bmxparkok, csapadékvíz-elvezetők kiépítése és hasonló igények fogalmazódtak meg a lakosság részéről.
Megvalósítható dolgok szerepelnek a gazdasági programban.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság úgy látja, hogy a
gazdasági program a realitás talaján áll. A pályázati lehetőségeket ki kell használnunk. Nagy terhet,
például plusz adóterhet a lakosságra nem tudunk róni. Sok része a programnak pénz nélkül is
megvalósítható, főleg komfortérzet javító intézkedés. A bizottság javasolja a gazdasági program
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a gazdasági program elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
az Önkormányzat 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló
gazdasági programjáról
a képviselő-testület:
a 2014-től 2019-ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját és annak
végrehajtásával
összefüggő
feladatait
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) bekezdésében
előírtakra figyelemmel elfogadja.
A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok:
1. A program ütemterv szerinti megvalósítása érdekében a fejlesztés alapját
képező tanulmányterveket, tervdokumentációkat legkésőbb 2017.
március 31-ig el kell készíttetni. A tanulmánytervek, dokumentációk
határidőre történő elkészítéséért a polgármester a felelős.
A gazdasági program végrehajtásának irányítása és ellenőrzése:
2. A jelen határozat által meghatározott feladatok végrehajtásáért a
polgármester a felelős.
3. A program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés
készítésekor biztosítani kell.
4. A programban meghatározott ütemtervtől eltérni, illetve módosítani csak
a képviselő-testület előzetes jóváhagyása után lehet.
5. A polgármester a jóváhagyott gazdasági program időarányos
teljesítésének alakulásáról a féléves és éves költségvetési beszámoló
előterjesztésével egyidejűleg köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

7. NAPIREND

Előterjesztés a Nyírábrány Központi Orvosi Ügyelet működésével kapcsolatos kérelemről.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kértem polgármester úrtól, hogy a kérelemhez küldje
meg a 2014. évi pénzügyi beszámolót is. Nem olcsó az ügyelet fenntartása. Régebben
felvetődött, hogy esetleg lépjünk ki ebből az orvosi ügyeleti ellátásból. A kilépésnek szabályai
vannak. Vigyük még végig ezt az évet, kezdjük meg a tárgyalásokat Vámospérccsel a
csatlakozásról! Egyébként az ügyeleti rendszerben is változások várhatóak. Természetesen jó
lenne, ha a felsorolt eszközök beszerzésre kerülnének az ügyelet számára. Négy településre
összesen egymillió-kétszázezer forintba kerül az eszközök beszerzése, ebből
Nyírmártonfalvára kb. kétszázezer forint jutna. A költségvetési rendelet felhatalmazása
alapján polgármesteri hatáskörben is dönthettem volna, viszont úgy gondoltam, beszéljünk
erről a testülettel. A beszámoló alapján Nyírábrány önkormányzata még plusz anyagiakat
biztosít az orvosi ügyelet működéséhez. Mi a testület álláspontja?
Szakály Zsolt képviselő: Megnéztem a pénzügyi tájékoztatót. Én egyetértek az eszközök
beszerzésével. Ezek az eszközök sajnos már minden nap használatosak. Amit viszont néztem
az elszámolásban, az, hogy összesen 970 ellátás volt ügyeleti szinten, ebből
Nyírmártonfalvára viszont csak hetven eset volt. Nem szerepel a tájékoztatóban, hogy hány
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hívás érkezett be Nyírmártonfalváról. Saját példám, hogy a Nyírábrányi Orvosi Ügyelet
helyett Vámospércs fogadott. Tehát maga az ügyeleti ellátásban való további részvételt nem
támogatom, de az eszközök beszerzését igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben ilyen eset előfordul, hogy nem fogadta az
ügyelet a hívást, vagy indokolt esetben nem jött ki az ügyelet, azt jelezni kellene felénk, hogy
írásban forduljunk az illetékesek felé. Egyébként én is észrevettem, hogy nagyon kevés a
nyírmártonfalvai esetszám. Azt gondolom, hogy járuljunk hozzá az eszközök beszerzéséhez,
viszont adjon a testület felhatalmazást arra, hogy Vámospérccsel tárgyaljunk a
csatlakozásról, és lehetőleg jövő év január 1-jétől oda tartozzon az ügyeleti ellátás.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A testület lakosságszám arányosan hozzájárul az orvosi ügyelet
eszközbeszerzéséhez. Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
vámospércsi ügyelethez történő csatlakozásról.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e ezzel a képviselő-testület?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a képviselő-testület:
a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet működéséhez, a kérelemben felsorolt
eszközök beszerzéséhez lakosságszám arányosan hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a
Vámospércsi Orvosi Ügyeleti Szolgálathoz történő csatlakozásról.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2015. június 30.

8. Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos
Óvodája nyári zárvatartási rendjéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat által fenntartott Nyírmártonfalvi
Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája 2015. évi nyári
zárva tartásának rendjét az alábbi időpontban határozza meg:
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2015. 07. 20. – 2015. 08. 21.
Felhívja a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a köznevelési
intézmény részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2015. május 20.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései
alapján a következő napirend megtárgyalására zárt ülést rendelek el.

(A zárt ülés megtartása után:)
13. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Falunap időpontjául javasolnám augusztus 15-ét.
- Közmeghallgatást szükséges tartanunk a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban. A lakók zsákokat
kapnak, amelyekben elkülönítetten kell gyűjteniük majd a hulladékot. Kéthavonta történik majd
ezeknek a zsákoknak az elszállítása. Meghatározott hulladék elhelyezésére kerül sor ezekbe a
zsákokba. Nem lesz egyszerű a gyűjtés, például ki is kell mosni majd a műanyag flakonokat. A
szolgáltató úgy számol, hogy nem jelent majd külön költséget a lakosság számára a szolgáltatás. A
kommunális hulladékgyűjtés ugyanúgy folyni fog tovább, és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is
megmaradnak. Jogszabályváltozásról van szó, amely mindenkire nézve kötelező lesz július 1-jétől. A
zsákot a szolgáltatótól a lakosok meg fogják kapni.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Amennyiben valamelyik lakos mégis a kukákban helyezi el
majd az ilyen jellegű hulladékokat, az büntetésre számíthat?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem fogják külön ellenőrizni. Viszont kerti hulladékot égetni is
tilos belterületen. Komposztálni kell a kerti hulladékot. A külterületen történő égetést tíz nappal az
égetés előtt be kell jelenteni az illetékes tűzoltóság részére. Voltak tarlóégetések az elmúlt
időszakokban, amelyek tűzesettel végződtek, de előtte nem jelentették be a tűzoltóság felé az égetés
tényét. Külön formanyomtatvány van a külterületen történő égetés bejelentésére.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A nyomtatványt be kell küldeni a tűzoltóság részére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közmeghallgatásra május 20.
(szerda) 18.00 órai időpontot javaslom. Kötelező a hulladékszolgáltatással kapcsolatban
közmeghallgatást tartanunk. Nyilván a szennyvízberuházás állásáról is tájékoztatást fogok adni a
lakosság részére.
- A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végelszámolása 2015. május 31-ével elindul,
amennyiben szerencsénk van, akkor nullásan kijövünk a végelszámolásból. A víziközmű vagyon után
van egy fizetendő bérleti díj, és van egy részesedésünk is. Elvileg a központi telephely értékesítéséből
talán még egy kis pénzt is kaphatunk, természetesen a tulajdonos követelése az utolsó, elsőbbséget
élveznek a munkabér jellegű követelések. A dolgozókat átvette a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. és
a Debreceni Vízmű Zrt.
- Felmerült az, hogy a településen fekvőrendőr kerüljön elhelyezésre. Ennek van költsége, de nem
megfizethetetlen. A kitáblázás kb. háromszázezer forint, egy darab fekvőrendőr pedig kb. nyolcvankilencvenezer forint, tehát négy-ötszázezer forintból meg lehet oldani. A Kossuth utcán jogszabály
alapján nem lehet fekvőrendőrt kialakítani, mivel közút. A Széchenyi utcán javasolt lenne
fekvőrendőr elhelyezése, majd látni fogjuk ennek lehetőségét.
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- Nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására nyílik lehetőség, 100%-os támogatás mellett.
Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők nullától
tizennyolc éves gyermekei vehetnek részt a programban. Egyetért-e a testület a pályázat
benyújtásával?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A testületnek ki kell mondania, hogy támogatás iránti kérelmet nyújt be
nyári gyermekétkeztetésre, saját forrás biztosítása nélkül.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Támogatja-e a képviselő-testület a javaslatot?
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
támogatási kérelemmel fordul az EMMI által a 2014. évi C. tv. 3. mell. I.3.
pont szerinti „Gyermekszegénység elleni program” keretében nyári
étkeztetés biztosítására.
A nyári gyermekétkeztetésben részt vevő rászorulók száma 120 fő, a nyári
gyermekétkeztetés időtartama 53 nap.
Megállapítja, hogy az önkormányzat a pályázathoz saját forrást biztosítani
nem tud.
Biztosítja a nyári étkeztetés időtartama alatt az étkeztetésben részt vevők
szabadidős programjait.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az alapanyag megvásárlására fordított
támogatási összeg legalább 30%-ának megfelelő értékben őstermelőtől vagy
kistermelőtől, vagy családi gazdálkodótól, vagy mikrovállalkozástól szerzi be,
vagy a szolgáltatás igénybe vétele esetén a vállalkozóval ilyen tartalmú
szerződést köt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a pályázati
kiírásnak megfelelő tartalommal és határidőben nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2015. május 7.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehetőség van pályázat benyújtására óvodai konyhák
fejlesztésére. Szeptember 1-jétől jogszabály szerint az óvodai konyhán készített ételek elkészítésénél
kevesebb cukrot, sót, zsiradékot lehet használni. Nézegettünk egy pároló berendezést, amivel elvileg
egyszerre kétszáz adag ételt lehet megpárolni. A pályázat öt százalék önerőt igényel, a kincstárhoz
május 29-ig lehet benyújtani a pályázatot. Maximum egymillió forint támogatást lehet igényelni.
Célszerű benyújtani a pályázatot, egymillió forint esetén összesen ötvenezer forint önrészről van szó.
Amennyiben nem nyer a pályázat, abban az esetben is meg kell majd felelnünk az új jogszabályi
feltételeknek. Tehát hatalmazzon fel a testület a pályázat benyújtására. Egyetért-e ezzel a testület?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2015. (IV. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
támogatási kérelemmel fordul a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. mell. II. 9. szerinti gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztés támogatására.
A pályázat célja az önkormányzati fenntartású konyha infrastrukturális
felújítása, fejlesztése.
Megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik
megvalósításához szükséges 5% saját forrással.

a

fejlesztés

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot a kiírt határidőre
nyújtsa be.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester, Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Hi.: 2015. május 29.

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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