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beszámolójának tudomásul vétele.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2014. évi beszámolójának tudomásul vétele.
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 2014. évi
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ÁMK alapító okiratának jóváhagyása.
ÁMK Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
munkatervének jóváhagyása.
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása.
A helyi környezetvédelmi, természetvédelmi feladatokról
szóló tájékoztató elfogadása.
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás benyújtása.
Önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási
igény benyújtása.
ÁMK vezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-én 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Kövér Attila,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt képviselők
(7 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Vida László ezredes – Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szentesi Bálint alezredes – Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség
Asztalos János rendőr alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
Dr. Ary Endre alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
Vámospércsi Rendőrőrs
Szűcsné Tardi Ildikó mb. ÁMK intézményvezető
Gyarmati Lajosné – Nyírmártonfalva Polgárőrség vezetője

Igazoltan távol:

-----

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hét fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, azzal, hogy a 6. napirendben szereplő
költségvetési rendelet módosítását 5. napirendként tárgyalják. Megkérdezi, hogy a napirend
kiegészítésére van-e javaslat.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadja.

NAPIREND:
1./

Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet 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 2014. évi munkájáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: érintett szervezetek képviselői.

3./

Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2014-2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető.
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4./

Előterjesztés az Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája intézményi
dokumentumairól
Előterjesztés: írásban
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó mb. ÁMK igazgató.

5./

Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

6./

Tájékoztató a Települési Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának eredményéről.
(A pénzügyi-ügyrendi bizottság tárgyalja a napirendet.)
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

7./

Tájékoztató a település környezetvédelmi helyzetéről, különös tekintettel a parlagfű
és egyéb allergén növények irtásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

8./

Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás benyújtása iránti kérelemről.
Előterjesztés: írásban.
Előterjesztő: Kövér Mihály Csaba polgármester.

9./

Előterjesztés Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi
szabályairól szóló rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

10./

Előterjesztés az önkormányzat rendkívüli támogatás benyújtása iránti kérelméről.
(Előterjesztés: írásban.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

11./

Előterjesztés az Általános Művelődési Központ (ÁMK) vezetői munkakör betöltésére
vonatkozó pályázati kiírásról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

12./

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező, Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. sz. alatti
ingatlan nyári konyha ingatlanrészére vonatkozó kérelmekről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

13. /

Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

14./

Egyebek
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1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet
érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítést teszek a polgármesteri jelentéshez. Az
ivóvízminőség-javító program zajlik a településen, sajnos két hónapos késésben van a kivitelező.
Túlvállalta a feladatait a generálkivitelező. Jelen pillanatban a második medence vasbeton
szerelésénél tartanak. Van-e kérdés a polgármesteri jelentéshez?
Gajdos István képviselő: Szeretném megkérdezni, jelentkezett-e vevő a gépkocsira?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Volt jelentkező. Mindenki 250.000 Ft-ért szerette volna elvinni a
gépjárművet. Kérnék majd egyebeken belül egy felhatalmazást a testülettől, hogy mennyiért
adhatnám oda a gépjárművet, mi legyen a legalacsonyabb ár.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Július 6-án tartotta a Vízmű Zrt. a közgyűlését? Van-e
valamilyen fejlemény?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kimondtuk a cég végelszámolását május 31-én. A rendkívüli
közgyűlésen ki kellett jelölni a végelszámolót, zajlik a végelszámolása a cégnek. Nehézkesen folyik a
Tiszamenti Regionális Vízművel történő megállapodása is a cégnek.
Gajdos István képviselő: Kaptunk 1.300.000 Ft-ot a Vízműtől?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Ez a tavalyi vízóracsere költség. A tulajdonosi közösség úgy
döntött, hogy a vízórák cseréje ne az önkormányzatok költsége legyen, akik már kifizették, azok
kapják vissza ezt a pénzt.
Elfogadják-e kérdezők a választ?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Igen.
Gajdos István képviselő: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás van-e? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
polgármesteri jelentés tudomásul vételét az elhangzott kérdésekkel és a kérdésekre adott
válaszokkal együtt.

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

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:

a polgármesteri jelentést az elhangzott kérdésekkel, a kérdésekre
adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
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2. NAPIREND
Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok ellátásáról,
valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Felkérem először a határőrség képviselőjét, tartsa meg
beszámolóját.
Szentesi Bálint alezredes: Köszönetet szeretnék mondani, mivel a rendőrség legeredményesebb éve
volt a 2014. év. Ez több oknak is köszönhető, egyik ok az önkormányzattal és a polgárőrséggel
történő jó együttműködés. Köszönöm ezt a munkát. A határőrség legfontosabb stratégiai partnere a
rendőrség, jó, színvonalas munkát tudunk Asztalos János alezredes úrral végezni, az ő segítő
munkájukat is köszönöm. A járőrözést úgy próbáltuk kialakítani, hogy együttműködve, a jelenlétet
megoldhassuk a településeken. Megfelelő és jól működő rendszer van, amit szeretnénk folytatni ez
évben is és jövőre is. Az intézkedések leginkább állampolgár-barát intézkedések voltak, lehetőleg
inkább figyelmeztetésben részesítik a járőrök az állampolgárokat. Kényszerítő eszközt százötven fővel
szemben eszközöltünk, előállítás vonatkozásában. Itt is szeretném kiemelni az együttműködést az
illetékes szervekkel. A migrációs helyzetet a média kiemelte. Négy megyében dolgoznak a kollégáink,
a kirendeltségtől hetven fő látott már el szolgálatot a migrációval kapcsolatban. Ez volt az első
lépcsője a migrációs hullámnak. A román-magyar határon nem jelentkezik a migrációs hullám, inkább
a dél-szláv határon. A büntető törvénykönyv szeptember 15-én módosításra került, a tiltott
határátlépés az eddigi szabálysértés helyett bűncselekmény tényállást valósít meg. Decembertől új
járatokat is indítanak, az Angliai járatok számát is felemelték, megpróbáljuk a járőri szolgálatot ehhez
igazítani. A településen is minél több járőrórát próbálunk majd eltölteni. Még egyszer
megköszönném Asztalos János alezredes és a rendőrség munkáját.
Dr. Ary Endre alezredes és Asztalos János alezredes megérkezett a testületi ülésre. (13 óra 18 perc.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a testület részéről?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mi a különbség az áttévedés és a tiltott határátlépés között?
Szentesi Bálint alezredes: Áttévedés az, amikor környékbeli személyek, például akár ittas állapotban
lépik át a határt, vagy gyermekek áttévednek, esetleg idősek szenilis állapotban. Ebben az esetben
nincs szankció, visszakísérik őket, és értesítik a hozzátartozókat, történik egy átadás-átvétel.
Gajdos István képviselő: A helyszíni bírság összege 25.857.000 Ft. Mennyi a legmagasabb és mennyi a
legkevesebb összegű kiszabott bírság?
Szentesi Bálint alezredes: Ötezer forint a legalacsonyabb, ötvenezer forint pedig a legmagasabb
összegű.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor az átlag inkább az alacsonyabb összegű szabálysértési
összeg. Van-e még kérdés? (Több kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.)
Gratulálunk a határőrség munkájához. Jó a személyes együttműködésünk a határőrséggel,
polgárőrséggel és a rendőrséggel. Ez egy kis közösség, odafigyelünk egymásra is. Javaslom a
kérdésekkel és a válaszokkal együtt vegyük tudomásul a határrendészet beszámolóját.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
a Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját az elhangzott kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal
együtt tudomásul veszi.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Felkérem Vida László ezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselőjét, tartsa meg beszámolóját.
Vida László ezredes: Nyírmártonfalva település nem tartozik a veszélyeztetett települések közé. Hét
esetben vonultunk ki Nyírmártonfalva környékére, magára a településre két esetben. Volt egy
bombafenyegetés is a takarékszövetkezetnél. A többi kivonulás fakidőlés és tűzeset miatt történt.
Szeretném tájékoztatni a testületet a kéményhasználati tiltás szabályairól. Amennyiben a
kéményseprő nem látja megfelelőnek a kémény állapotát, vagy nem jut be az ingatlanra, akkor a
katasztrófavédelem írásban megtiltja a kéményhasználatot. Nem tudom, hogy itt okoz-e ez
gondokat, de városokban előfordul. A kéményseprőnek hagynia kell egy értesítőt arról, hogy ott járt
az ingatlannál. A gázszolgáltatók biztonsági technikai okokra hivatkozva kizárhatnak egyes
fogyasztókat a használatból, bizonyos előírások be nem tartása miatt. A katasztrófavédelemhez lehet
fordulni, és mi felülvizsgáljuk független szakértővel, hogy valóban valós-e a probléma. Gyakorlatilag
ez egy közbenső védelem az állampolgárok számára, hogy ne legyenek kiszolgáltatva a
szolgáltatónak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A gázhálózat aránylag új a településen, ezen kívül pedig a lakosok
inkább fával fűtenek. A kéményseprő pedig helyi lakos, nem hallottam ilyen problémáról.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mennyibe kerül ez a kéményfelülvizsgálat?
Vida László ezredes: Sajnos nem tudom a konkrét díjat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A település nem veszélyeztetett katasztrófavédelmi szempontból.
Legtöbb település árvíz és belvíz szempontból veszélyeztetett, nálunk ez nem okoz kockázatot. Jó
kapcsolatban vagyunk a katasztrófavédelemmel, a kötelező terveink, dokumentumaink készen
vannak, a munkánkat segítik.
Vida László ezredes: Tájékoztatom a testületet, hogy a szervezeti felépítés a következő: A Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltség alatt működik a tűzoltóság szervezete is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a tájékoztató
tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
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a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi beszámolóját az elhangzott
kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló tárgyalására kerül sor.
Van-e szóbeli kiegészítés?
Asztalos János alezredes: Elhangzott a katasztrófavédelem részéről, hogy Nyírmártonfalva nem
veszélyeztetett település. A beszámolóban látható, hogy a bűncselekmények száma Nyírmártonfalva
és vonzáskörzetében 17-ről 23-ra emelkedett. Ez valójában nem mutat teljes képet, hiszen a 2014ben befejezett ügyeket is itt, és így tünteti fel a statisztika. Úgy is tudom értékelni a bűnügyi
helyzetet, mint itt élő lakos. A valódi helyzetet közrend, közlekedési, és bűnügyi szempontból
értékeljük. Nyírmártonfalva lakossága jogkövető, kevés intézkedést foganatosítunk a településen. A
közlekedésrendészeti szempontból a településeknek besorolásuk van. A kollégáknak el van mondva,
hogy a dolgos, jogkövető emberek esetében inkább a figyelmeztetés eszközével éljenek.
Nyírmártonfalván a kiszabott bírság száma mindösszesen 15 db volt. A feljelentések száma szintén
elenyésző. A 12 település közül Álmosd után Nyírmártonfalva a legstabilabb település. Időnként
előfordul vagyon elleni bűncselekmény, amit a Vámospércsi Rendőrőrs elég jó arányban derít fel. A
közelmúltban volt egy fenyegetés a takarékszövetkezet ellen, folyamatban van a bizonyítási eljárás. A
testi sértés elenyésző, gyakorlatilag két családhoz köthető. 2015. év elejétől 12 településre csökkent
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság területe, így plusz erő szabadult fel. A Vámospércsi és a
Nyíradonyi Rendőrséget területi integritás meghagyása mellett összevontuk. A szubjektív
biztonságérzet ezért növekedhet, több rendőri jelenlét lesz a településen. Bízunk benne, hogy a
vagyon elleni bűncselekmények száma még kevesebb lesz. Bízunk abban, hogy a településen
motiválatlanul hagyott gyermekek problémáját is meg tudjuk oldani. 2015. I. félévére a Hajdúhadházi
Rendőrkapitányság volt a legeredményesebben működő rendőrkapitányság. A rablások száma is
drasztikusan csökkent a kapitányság területén. Feladataink az utolsó negyedévre adottak, a migrációs
helyzet kezelésére folyamatosan adunk létszámot, így többletfeladatot okoz ez a rendőrségnek is. Jön
az év vége, növekedhet a falopások száma, szeretnénk majd az erdészekkel is közösen járőrözni.
Jogsértéssel kapcsolatban támadó rendőrséget működtetünk, három napon belül bíróság elé állítjuk
az elkövetőt. Jelenleg 126 ügy van folyamatban a korábbi 400-500 ügyhöz képest. Szeretném
megköszönni az önkormányzat támogatását, a polgárőrség munkáját. A határrendészettel is jól
együttműködünk. A Vámospércsi Rendőrőrs létszámában majdnem feltöltött. Két fő hiányában
dolgozták végig az évet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Migrációs feladatokra hány embert vonnak el?
Asztalos János alezredes: Ez tíz embert jelent. A nyomozókat három hétre viszik, a többieket pedig
heti bontásban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A körzeti megbízott kérdése előrelépés, ennek nagyon örülök.
Kapitány úr előléptetése mögött komoly munka van. Megütötte a fülemet a „támadó” jellegű
rendőrség. Bizonyos szinten ez visszaható erő szerintem. A községháza körüli területet elláttuk
kamerával.
Szakály Zsolt képviselő: A beszámolóban pozitív számokat láthatunk. A körzeti megbízottról csak
pozitívumot tudok mondani, jól együtt tud vele a polgárőrség dolgozni.
Filemon Mihály képviselő: Gratulálni szeretnék, azért, hogy lakosságbarát módon látják el a
feladatukat.
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Asztalos János alezredes: Bűnmegelőzési tevékenységet is folytat a rendőrség, az iskola, óvoda
nyugodtan fordulhat hozzánk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a beszámoló
tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Nyírmártonfalva Közbiztonsági
Helyzetéről szóló 2014. évi beszámolóját az elhangzott kérdésekkel, a
kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.

3. NAPIREND
Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2014-2015. évi tevékenységéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető: Igyekeztem átfogó képet adni az intézmény működéséről.
A pedagógiai program, az éves terv és egyéb dokumentumok tartalmazzák az egyéb feladatokat is.
Jeleztem az előző beszámolómban az udvari játékokkal kapcsolatos aggályaimat. Nem került sor a
szabványossági ellenőrzésre. Egy előzetes felmérés történt, a jelzett hibákat igyekeztünk kijavítani. A
játékok nagy része nem felel meg az EU-s szabványnak. A szakember megemlítette, hogy két játék
lebontására lenne szükség, mivel balesetveszélyesek. Kérném a testület segítségét abban, hogy a
költségvetésbe tervezett összeg legyen átcsoportosítva legalább két-három darab megfelelő
szabványjáték beszerzésére, valamint a többi játék felújítására. Ez kb. ötszázezer forint körüli összeg.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hátsó házat le tudjuk bontani, a többi játék pedig ha belefér a
költségvetésbe, akkor rendben lesz.
Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető: Az egyik játékról nem találtunk szabványossági
dokumentumot. Amennyiben ez nincs meg, büntetést von maga után.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Hány gyermek várható körülbelül jövőre az óvodába?
Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető: Tizenpár gyermek várható jövőre. Ez függ majd a
szakvéleményektől is, például hogy ki az, aki iskolaérett. Tizenöt tanköteles gyermek lesz, ebből
három sajátos nevelési igényű, ők nem valószínű, hogy itt fogják folytatni.
Piros Tibor képviselő: Három gyermek távozott. Ők elköltöztek?
Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető: Két gyermek Debrecenbe ment, mivel a szülei
Debrecenben dolgoznak. Egy gyermek elköltözött, de jött helyette másik gyermek. Nincs
létszámgond, most ötvenöt gyermek van az óvodában.
Piros Tibor képviselő: Tizenöt gyermek volt iskolaköteles, két gyermek máshová ment iskolába. Miért
mennek máshová?
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Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető: Nem az én kompetenciám erre válaszolni, szülői
hozzáállás kérdése is lehet ez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó lenne tudni, hogy egy elsős gyermeket miért visznek el, azon
kívül, hogyha máshol dolgoznak a szülők. Az óvónőkkel kapcsolatban nem gondolom, hogy probléma
lenne.
- A játékok problémáját költségvetésen belül megpróbáljuk megoldani. A játszóteret is azért csináltuk
a jelenlegi helyszínre, hogy közel legyen az óvodához. Van-e még hozzászólás? (Több hozzászólás
nem volt.)
Színvonalas szakmai munka folyik az óvodában. Javaslom a beszámoló elfogadását a kérdésekre
válaszokkal együtt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Közont Napköziotthonos Óvodája
2014-2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját az elhangzott
kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
4. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ
dokumentumairól.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Napköziotthonos

Óvodája

intézményi

Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés szerint egységes szerkezetű alapító okirat
jóváhagyása szükséges.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Olyan kormányzati funkciót és tevékenységet is tartalmazott a korábbi
alapító okirat, amit már nem végez az intézmény. Az Államháztartásról szóló törvény rendelkezései
szerint az alapító okirat csak olyan tevékenységet tartalmazhat, amit folytat az intézmény. Az alapító
okiratot egységes szerkezetbe foglaltuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom az határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
1. A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ (4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2.) ezen
előterjesztéshez mellékelt - 2013. október 29-én 104/2013. (X. 29.) számú határozattal
elfogadott - alapító okiratára vonatkozó módosító okiratot elfogadja.
2. Az 1. pont alatt elfogadott módosító alapító okirat alapján az ezen előterjesztéshez mellékelt,
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadja.
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3. Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító okiratok alapján a törzskönyvi
bejegyzéssel kapcsolatos feladatokat lássa el.
Felelős: Kövér Mihály Csaba – polgármester, Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Óvodavezetői Munkaterv
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Szűcsné Tardi Ildikó mb. intézményvezető: Van egy mintaterv a munkaterv elkészítésére. A munkatervben
meg lehet nézni, hogy mit, melyik intézményi dokumentációban lehet megtalálni. Ezt a tervet így kell
elkészíteni, tanfelügyeleti ellenőrzéskor így kérik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a munkaterv elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
Óvodavezetői Munkatervét az e jegyzőkönyv mellékletét képező megszövegezés
szerinti tartalommal jóváhagyja.

5. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: A pénzügyi-ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet. Nincs
kiegészítésem a napirendhez.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a napirendet, a rendelettervezetet javasolja elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2015. (IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (VI. 24.) és 7/2015. (V. 29.)
önkormányzati rendelettel módosított 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatával
a 2015. 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:
Bevételt
Kiadást

3.925 E Ft-tal
3.925 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2015. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
- ebből működési
felhalmozási

331.273 E Ft-ban
358.710 E Ft-ban
27.437 E Ft-ban
25.774 E Ft-ban
1.663 E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
327 269 E Ft
158 950 E Ft
30 452 E Ft
90 426 E Ft
38 405 E Ft
9 036 E Ft
2 905 E Ft
………. E Ft
10 E Ft
E Ft
4 701 E Ft
………….. E Ft
200 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 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
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1 220 E Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
31 441 E Ft
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
25 962 E Ft
Beruházások
……… E Ft
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3 719 E Ft Felújítások:
…….. E Ft
- ebből: EU-s forrásból felújítás
1 760 E Ft Egyéb felhalmozási kiadások:
………. E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
………. E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n
belülre
………….. E Ft
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n
belülre
260 E Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
…………. E Ft
Garancia és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
………… E Ft
Részesedés vásárlás ÁH-n kívülre
1 500 E Ft
Lakástámogatás
E Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
E Ft Tartalék
7 578 E Ft Finanszírozási kiadások
jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési
szervek 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletet
módosító 7/2015. (V. 29.), 9/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet előirányzataira
vonatkozó 1., 2., 5., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 24., 25., 26.
mellékleteket hatályon kívül helyezi és a rendelethez előterjesztett 1., 2., 5., 6., 10.,
11., 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, 2015. szeptember 24.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2015. szeptember 25.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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6. NAPIREND
Tájékoztató a Települési Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának eredményéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. A
teljesítés nem időarányos. A közfoglalkoztatás esetében előlegben kapjuk a dologi
kiadásokra a pénzt, folyamatosan számolunk el.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Részletes anyagot kaptunk, a könyvvizsgálói
jelentés szerint a tájékoztató megfelel a jogszabályi előírásoknak. Takarékos, stabil
gazdálkodás folyik. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság annyi kiegészítést tett a napirendhez, hogy
mivel túl vagyunk az első féléven, látva a kondícióinkat, a tiszteletdíj kérdésére térjünk
vissza, ha másnem, valamiféle erkölcsileg megfelelő juttatás, vagy utalvány formájában. Bár
polgármester úr elénk vázolta a jövő évi helyzetet is. Ezzel a kiegészítéssel javasolja
elfogadásra a bizottság a tájékoztatót. Szóbeli tájékoztatást is adhatott volna egyébként a
polgármester a gazdálkodás helyzetéről, nem muszáj írásos tájékoztatót benyújtania.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez így van, elég lett volna a tájékoztatót szóban is
előterjeszteni, de így jobban átlátható. A tiszteletdíj kérdésével az a helyzet, hogy ez évben
változott a szociális törvény. Ennek értelmében a lakásfenntartási támogatások egy részét
most az önkormányzat fizeti, 2016. január elsejétől pedig a lakhatási támogatással
kapcsolatos összes kiadás az önkormányzatok költsége lesz, a saját bevételekből. Jövőre
pedig már az az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után befolyt adóbevétel,
ami ebben az évben keletkezett, nem lesz itt. Látjuk majd az anyagi helyzetet. Van-e 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
70/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót figyelembe véve 346.905 ezer Ft eredeti, 362.363 ezer Ft
módosított bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint 158.531 ezer
Ft-os bevételi és 139.401 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.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: végrehajtásra: 2015. december 31.
beszámolásra: 2016. április 30.
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7. NAPIREND
Tájékoztató a település környezetvédelmi helyzetéről, különös tekintettel a parlagfű és egyéb
allergén növények irtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztéshez?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szennyvízhálózatra sokan rákötöttek. A régi szennyvíztelepre
2016. január 1-jétől nem lehet szállítani folyékony hulladékot. A pályázat része egy szippantójármű
beszerzése is, bár ha jól emlékszem, az alapvetően a tisztítómű körüli munkákra fog szolgálni. Tehát
aki nem fog rákötni a hálózatra, annak jelentősen emelkedni fog majd a szippantás díja. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Az elkülönített hulladékszállítás kéthavi rendszerességgel történik. Sűrűbben
lenne szükség a szállításra, van olyan háztartás, ahol sok ilyen hulladék felgyűlik. Az erdőben is szét
vannak dobálva a műanyag palackok. Javaslom, hogy próbáljunk meg a Debreceni Hulladék
Közszolgáltatóval tárgyalni, hogy gyakrabban szállítsák az elkülönített hulladékot. A régi gyűjtőedényt
havonta vitték.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az a probléma, hogy a lakosok nem úgy gyűjtik a műanyag palackokat,
ahogyan kellene. Le volt írva a tájékoztatóban, hogy a palackokat összegyűjtve, összetaposva,
bezsákolva kell kihelyezni. A kéthavonta történő szállítás ingyenes, viszont ha még egy szállítást
beiktatnak, akkor annak valószínű költsége lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Csak a kéthavonta történő szállítás ingyenes.
Szakály Zsolt képviselő: Ezt nem értem. Beviszi a palackokat, haszna is van belőle. Járata úgyis van
errefelé.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Csak kéthavonta jön a településre ezért a hulladékért, Nyírmártonfalvára
és Fülöpre jár. A többi településnek katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltatója van, bár azokon is a
településeken is a Debreceni Hulladék Közszolgáltató lett kijelölve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kijelölt hulladékszállítók nem végeznek elkülönített
hulladékszállítást. Nyírmártonfalván hétszáz háztartás van.
Piros Tibor képviselő: A legutóbb kapott zsákok már nagyobbak, mint a régiek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mindenképp össze kell taposni a műanyag üveget. Lehet azért
jelezni feléjük a többszöri szállítás igényét. Jelenleg be van adva egy támogatási kérelmük rendkívüli
támogatásra, mivel nagyon magas a költségünk a hulladék elszállításával kapcsolatban.
Novemberben kezdődött el az egyeztetés, arról, hogy ki lesz a közszolgáltató. Az új törvény szerint az
AKSD. már nem szolgáltathatott, így lett a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Kft. a közszolgáltató.
Aztán ismét módosították a törvényt, aszerint, hogy azokon a településeken, ahol nem sikerült
közszolgáltatási szerződést kötni, ott a katasztrófavédelem jelöli ki a szolgáltatót. Ha már
hulladékszállítás témájánál vagyunk, el szeretném mondani, hogy a szennyvízcsatorna kettes
átemelőjénél valaki rendszeresen beletömi a mosogatórongyot a csőbe, a cső eltömül, már háromnégyszer is tele lett az akna. Ki kellett emelni a szivattyút, ki kellett tisztítani.
Szakály Zsolt képviselő: Ráadásul van, aki még mindig az utcára engedi ki a szennyvizet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A talajterhelési díjat meg kell majd fizetni.
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Filemon Mihály képviselő. Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem akarnak rákötni a hálózatra, azok
eddig is kiengedték a szennyvizet a földre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hálózatra október tizenötödikéig rá kellene kötni. A Tiszamenti
Regionális Vízmű Zrt. eddig még nem vitte el a dokumentumokat a rákötésekről. Amennyiben nincs
több hozzászólás a napirendhez, javaslom a határozati javaslat elfogadását.

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

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
víz- és zöldterület kezelési feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

8. NAPIREND
Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatás benyújtása iránti kérelemről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság javasolta, hogy a maximális mennyiségre és
keménylombos tűzifára pályázzunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A gyakorlat szerint a támogatási igény felét szoktuk megkapni. Az
is nagy segítség. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a képviselő-testület:

igénylést nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás iránt.
A választott tűzifa fajtája: keménylombos.
Igényelhető mennyiség: 656 m3.
Kijelenti, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kiegészítő támogatási
igénylés benyújtására.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző
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9. NAPIREND
Előterjesztés Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez év március 5-én hatályba lépett az új OTSZ, miszerint a
belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Az
önkormányzat rendeletet alkothat a helyi szabályokra. A kerti hulladékot lehet komposztálni. A
rendeletben szabályozásra került, hogy mely időszakokban, napszakban égethető a hulladék, így
például ünnepnapokon.
Piros Tibor képviselő: A rendeletben az szerepel, hogy az égetést 8-18.00 óra között lehet végezni.
Szerintem késő lehet a 18.00 órai időpont.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az időpont kérdése légszennyezési aggályokat vethet fel, arányosságot
kell létrehozni. Nem terhelhetjük tovább például a légkört, amikor esetleg amúgy is szmog van 18.00
óra után. A környezetvédelmi hatóság úgyis aggályosnak venné a másféle rendelkezést, figyelembe
kell vennünk a vonatkozó jogszabályokat.
Piros Tibor képviselő: Mi a szabály arra, ha dér ellen füstölni kell?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az más kategória, hiszen védekezésként bizonyos tevékenységhez
végzik a füstölést, az nem tartozik ide. Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a rendelettervezet elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015. (IX. 25.) Önkormányzati Rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. tv. 48. § (4) bekezdés b.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a.) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi
maradványok;
b.) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés
céljából folytatnak;
c.) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, május 1., pünkösd, augusztus 20. október 23.,
november 1. és december 25-26.

16

A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Nyírmártonfalva község belterületén belül a természetes és jogi
személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy
ideiglenes jelleggel a község területén működnek, tevékenykednek.
Avar és kerti hulladék megsemmisítés szabályai
3. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható ( nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan
(pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött ) avar és kerti hulladék
ártalmatlanítható.
(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem
komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év
október 1-től a következő év április 30-ig végezhető el. A határidők kezdő- és utolsó napján az
égetés engedélyezett.
(4) A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon az égetés tilos.
4. §
(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart
és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak
folyamatosan kis adagokban történhet.
(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő
füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld
növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és
hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell
fejezni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és
erős szél esetén.
(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt,
valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi
szertartások, rendezvények ideje alatt.
(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(6) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi
adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
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(7) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
5. §
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.
Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti
locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket,
lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének
elhagyása előtt meg kell győződni.
(3) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad
felmentést.
Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
6. §
(1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak
szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tűzvagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély
esetén, vagy ha arra a továbbiakban nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg a tűz eloltható.
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.
Nyírmártonfalva, 2015. szeptember 24.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Ezen rendelet 2015. szeptember 25. napján kihirdetésre került.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
18

10. NAPIREND
Előterjesztés az önkormányzat rendkívüli támogatás benyújtása iránti kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A korábban benyújtott kérelmünk elbírálás alatt van, nem
született még döntés. Amennyiben nem kapunk támogatást, ismét benyújtjuk a pályázatot. A
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság támogatta, hogy ismét nyújtsuk be a
pályázatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A támogatási igényt 2015. szeptember 30-ig lehet benyújtani.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati
javaslat benyújtását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
3. melléklet 1.7. pont és a III. 4. pont szerint támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzat rendkívüli támogatásra és a települési
önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása iránt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási kérelem
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. szeptember 30.

11. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ (ÁMK) vezetői munkakör betöltésére vonatkozó
pályázati kiírásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Korábbi pályázati kiírásunkra nem volt jelentkező. Szűcsné Tardi
Ildikó megbízott intézményvezető rendelkezik közoktatásvezetői szakvizsgával. Kérdés van-e? (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
74/2015. (IX. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A Képviselő- testület:
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
20/A § alapján a Nyírmártonfalvai Általános Művelődési Központ vezetői
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
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A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5
éves vezetői megbízás.
A munkavégzés helye: 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2.
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 33., 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi
u.18. sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ÁMK igazgatása, óvodai közművelődési, könyvtári intézményműködtetési
feladatok.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény.
Pályázati feltételek:
- főiskola,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A §- nak (1)
bekezdés a ) pontjában és a 6/B §- nak (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott végzettség és szakképzettség
- vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 3. mellékletében
felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, intézményvezetői
szakképzettség
- legalább 2 éves óvodavezetői szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai vezetői program,
- szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó kívánja- e a zárt ülés megtartását a testületi
ülés keretében,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatai, pályázati
anyaga a pályázati eljárásban részt vevők számára megismerhessék és
kezelhessék,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése, megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vonatkozó jogszabályok szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.nyirmartonfalva.hu
- Nyírmártonfalva községi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint a következő napirendi
pontok tárgyalására zárt ülést rendelek el.
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A zárt ülés megtartása után:
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyebek megtárgyalására kerül sor.

14. EGYEBEK
Piros Tibor képviselő: Szeretném kérni, hogy a játszótér kerítésének problémáját oldjuk már meg.
Piros Tibor képviselő: Aláírásgyűjtés folyt a buszjárat településen történő körbevitelével
kapcsolatban. Mik a fejlemények ebben az ügyben?
A falumúzeum udvaránál lévő kisajtót nem lehetne-e bezárni? Így a közmunkásuk a hátsó udvaron
járnának be, nem pedig a parkon keresztül.
Nem lehetne-e a régi temetőket rendbe tenni, legalább egy járható utat kialakítani?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. A buszjárat kérdésével kapcsolatban ismét megkeresem
a volántársaságot, ahol azóta átszervezés történt. Időközben érkezett hozzánk egy kérelem arra
vonatkozóan, hogy az egyik buszmegállót helyezzük át az Acsádi úton. A Volán hozzájárult, viszont
nem lesz buszöböl kiépítve, egy buszperon lesz. A Rákóczi utcán viszont más a helyzet, ott nincs meg
a szükséges hat méter útszélesség. Az Acsádi úton az áthelyezés október 15-ikétől történik meg. A
buszjárat körbevitelének kérdését ismét megvizsgáljuk.
Piros Tibor képviselő: Jogos az ottani lakosok kérelme, harmincöt kilométeres bérletet fizetnek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Jelenleg a döntéshozó a miskolci volántársaság. Majd
látjuk, milyen lehetőség van.
Szakály Zsolt képviselő: Örültem, hogy az új buszmegállók elkészültek, nagyon impozánsak, köszönet
a készítőknek.
Szeretném felvetni problémaként a kóbor ebek jelenlétét a településen. Már az óvodás gyermekek is
félnek a kutyáktól. Általában tudjuk, kiknek a kutyájáról van szó. Én is próbáltam a tulajdonosokkal
beszélni, eredménytelenül.
A Debreceni útnak van egy része, ami összekötődik a Szabadság utcával. Tegyük már rendbe azt a
részt, a fajövések felnőttek, leszűkítették az utat!
Gajdos István képviselő: Ezt a problémát már én is jeleztem tavasszal.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az utat rendbe tesszük. A kóbor ebek kérdésére jegyző asszony
válaszol.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A kérdés a szabálysértési törvény hatálya alá tartozik, mely járási hivatali
hatáskör.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Általában az a gond, hogy ezek a kutyák nincsenek bechipezve
sem.
Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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