Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 15-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma
13/2016. (XII. 16.)
14/2016. (XII. 16.)
15/2016. (XII. 16.)

Tárgya
A 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
rendelet.
A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet.
Az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet.

Az ülésen hozott határozatok:
151/2016. (XII. 15.)
152/2016. (XII. 15.)
153/2016. (XII. 15.)
154/2016. (XII. 15.)
155/2016. (XII. 15.)
156/2016. (XII. 15.)
157/2016. (XII. 15.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
2017. évi járási startmunka programok benyújtásának
támogatása.
Közterület elnevezése, közterület elnevezés
megszüntetése.
Bojt és Térsége Ivóvízminőség Javító beruházás során
keletkezett vagyon átadás-átvétele.
2017. évi ülésterv jóváhagyása.
Ünnepi támogatásról szóló 144/2016. (XI. 24.)
önkormányzati határozat módosítása.
Filemon Mihály részére hozzájárulás a 0143/5 hrsz. (legelő)
eredeti állapotának visszaállításához.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. december 15. napján 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Kövér Attila,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor
(6 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Szakály Zsolt 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, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek
napirendi ponton belül Filemon Mihály 0143/5 helyrajzi számú külterületi ingatlanra vonatkozó
kérelmét is tárgyalja meg a képviselő-testület.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen, 0 nem
szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

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 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése
módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
3. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló rendelet-tervezetéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
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4. Előterjesztés
Nyírmártonfalva
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5. Előterjesztés a 2017. évi járási startmunka programok iránti kérelmek benyújtásának
támogatásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
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6. Előterjesztés közterület elnevezésről, elnevezés megszüntetéséről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
7. Előterjesztés a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-Javító Társulás által a KEOP-7.1.0/112011-0064 sz. projekt során létrejött víziközmű vagyon átadás-átvételéről szóló
szerződés tervezetről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
8. Javaslat a képviselő-testület 2017. évi I. félévi üléstervéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
9. Előterjesztés a lakosság részére juttatandó ünnepi támogatásról szóló 144/2016. (XI.
24.) önkormányzati határozat módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
10. Egyebek
1. NAPIREND

Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Múlt hét folyamán a DAHUT (Debreceni Agglomeráció
Hulladékgazdálkodási Társulás) ülésén vettem részt. A DAHUT annak idején a szeméttelep
rekultivációs pályázat lebonyolítására jött létre. A közeljövőben nyílik pályázati lehetőség
pályázat szelektív hulladékgyűjtésre és újrahasznosításra is, melyet a Debreceni Hulladék
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel konzorciumban megvalósíthatnánk. Válogatómű is épülne.
Nem tudjuk, hogy Debrecenben épülne-e meg csak vagy máshol is, de mindenképpen
szeretnénk benyújtani a pályázatot. A szemétlerakási díj jelentős összeget tesz ki,
tonnánként fizetünk érte. Amennyiben növelni tudjuk az újrahasznosított hulladék
mennyiségét, akkor csökkenne a hulladéklerakási díj. Van-e kérdés a polgármesteri
jelentéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
151/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel együtt
tudomásul veszi.
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2. NAPIREND

Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

2016.

évi

költségvetése

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Év végére már pontosan látjuk a bevételeinket.
Februárban beterveztünk bizonyos dolgokat a költségvetésbe, például az óvodai tornaszoba
pályázat önrészét is. A pályázatot benyújtottuk, jelenleg még nem bírálták el, így az önrész
felszabadult. Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet
alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
13/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 11/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 32. cikk (2) bekezdése felhatalmazása alapján a Pénzügyi- Ügyrendi
Bizottság javaslatával a 2016. évi költségvetése módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett működési és felhalmozási pénzeszközök, közhatalmi
bevételek, saját bevételek, előirányzatának növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében
megállapított költségvetési főösszegét:
Bevételt
Kiadást

1.928.028 Ft-tal
1.928.028 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
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278.293.876
328.190.302
49.896.426
24.072.426
25.824.000

Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban
Ft-ban

296 703 302
147 327 084
30 001 534
84 350 204
27 531 000
7 493 480
100 480
……………

5 303 000
……………
700 000
……………
……………
1 390 000
31 487 000
18 520 000
……………
12 967 000
……………
……………
……………
……………
……………

5 127 574

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló 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 költségvetési szerv dologi kiadások előirányzatát 1.049.407.-Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát 476.537-Ft-tal a felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzatát
684.000.Ft.-tal megemeli a személyi juttatások előirányzatát 281.916.-Ft-tal lecsökkenti.
( 2) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2016. évi
költségvetéséről szóló módosított 3/2016.II.12.) 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 rendelet-tervezethez előterjesztett
1., 2., 5., 6.,10.,11., 13., 14., 15.,16., 19.,20.,21.,24.,25.,26., mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §
Záró rendelkezések
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(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírmártonfalva, 2016. december 15.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet kihirdetésre került: 2016. december 16. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

3. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezések rendjéről szóló rendelet-tervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet. A sírhely megváltási díjakat reálisnak tartjuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendelet 1. függeléke tartalmazza a sírhely megváltási
díjakat, de a rendeletben a jogszabályi változások is átemelésre kerültek. A sírhely megváltás
huszonöt évre szól, az urnafülke megváltási ideje 10 év. A hamvasztásos temetés egyébként
sokkal olcsóbb, mint a koporsós temetés. A megváltási időtartam törvény által szabályozott,
a képviselő-testület csak a sírhelymegváltási díjakat szabályozhatja. Van-e kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet
alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XII. 16.)
önkormányzati r e n d e l e t e
a temetőkről és a temetkezések rendjéről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. Általános, értelmező rendelkezések
1.§
(1) A szabályozás célja, hogy Nyírmártonfalva község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa
az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés biztosítása érdekében;
szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.
(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit
megillet.
(3) A temetés módja lehet világi és egyházi.
(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.
2.§
(1) Jelen rendelet hatálya a Nyírmártonfalva község közigazgatási területén működő
köztemetőkre, továbbá az ezek fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre,
valamint azok folytatóira terjed ki.
(2) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén - jelen rendelet megalkotásakor - működő
köztemető:
- Zúgó utcai temető, (0379/5. hrsz.)
(3) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén lezárt köztemető:
- 326.hrsz. református temető,
- 552, 553.hrsz. katolikus temető.
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt,
építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére
létesítettek és használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával
kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben,
történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak
eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál;
d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke,
urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített
urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy
építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól;
e) nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak
minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti
emlékhely, temetési helyek összessége;
f) hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi
kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést
követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban
kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető
(temetőrész), temetési hely;
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g) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla;
h) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni
és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati
tevékenységek összessége;
i) egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel
rendelkező személy, illetőleg intézmény;
j) korai vagy középidős magzati halál: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 216. § e)
pontjában meghatározott haláleset;
2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
4.§
(1) Az önkormányzat (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában lévő köztemetők fenntartási
feladatait és az üzemeltetési feladatok egy részét maga látja el, a fennmaradó üzemeltetési
feladatokat külső vállalkozóval (a továbbiakban: üzemeltető) kötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján végezteti.
(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő – testület az önkormányzat
éves költségvetésében biztosítja.
3. A temetkezési helyek kialakításnak szabályai
5.§
(1)
A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét
temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a
temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet a köztemetők kezelője készíti, melyet a temetők
tulajdonosa hagyja jóvá.
(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben
megjelölt olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára
ismételten igénybe vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet
kell felfektetni.
(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A
díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni.
(4) A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.
6.§
(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak
temetkezés céljára kijelölt területen szabad.
(2)

Temetkezésre használt helyek:
a) Koporsós temetés esetén:
sírhelyek: egy illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,
sírbolt helyek,
gyermeksírhelyek.
b) hamvasztásos temetés esetén:
a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek,
urnasírboltok,
a hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezése szolgáló urnafülkék (egyes
vagy kettes columbárium fülke)
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(3)

A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell
felhasználni.
4. A temetési helyek méretei
7.§

(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
a)
b)
c)
d)
e)

egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter,
kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter,
négyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 3,8 m, mélysége legalább 2 méter,
gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 2 méter,
díszsírhely: hossza 2,5 m, szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter.

(2)

A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m, gyermeksír esetén 0,3
m. A régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.

(3)

A sírgödröt kifalazni tilos. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a
föld felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.

(4) A sírbolthelyek méretei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kétszemélyes: 2,3 x 1,5 x 1,9 m,
négyszemélyes: 2,3 x 3 x 1,9 m,
hatszemélyes: 2,3 x 4,5 x 1,9 m,
nyolcszemélyes: 2,3 x 6 x 1,9 m,
tízszemélyes: 2,3 x 7,5 x 1,9 m,
tizenkét személyes 2,3 x 9 x 1,9 m.

(5) A kolumbáriumban az urnák tárolása 40 x 40 x 45 cm-es belméretű és szilárd alappal
légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(6)

Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább
1 méter.

(7)

Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy koporsó, továbbá
négy urna temethető.

(8)

Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, további nyolc urna temethető.

(9)

Négyes sírhelyre, mélyített sír esetén még négy nagy koporsó továbbá 16 urna temethető.
8.§

(1) A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt
személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A képviselő-testület a díszsírhelyek
síremlékeinek felállításáról esetenként határoz.
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(2) A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a „saját halottjának” minősített elhunytak
eltemettetési költségeihez hozzájárul, melynek mértékét a Képviselő-testület külön rendeletében
állapítja meg.
9.§
(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott
személy állíthat vagy távolíthat el.
(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető
üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
5. A temetési helyek használati ideje és díja
10.§
(1) A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.
(2) A sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék használata a megváltástól számítva 25 évre szól.
(Rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely estén az utolsó koporsós
temetés napjától számított 25 év, azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra
meg kell fizetni az időarányos megváltási díjat.)
(3) A urnafülkék használati ideje 10 évre szól.
(4) A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 60 évre szól.
(5) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az
eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn
belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre
kerül.
(6) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem
hosszabbítható meg.
11. §
(1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott temetőkben megváltási
díjat kell fizetni. A fizetendő díjtételeket a képviselő-testület állapítja meg, s azt évente egyszer
felülvizsgálja. A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét a rendelet 1. függeléke
tartalmazza.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult
vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak
örököse, illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést,
kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik,
a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.
(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a
holttest maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik
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köztemetőben levő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási
árának időarányos összegével csökken.
(5) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven
belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül
újból felhasználni.
(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
(7) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja
igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek
alapul vételével - vissza kell téríteni.
(8) A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető
üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
6. A temető működési rendje
12.§
Az önkormányzat gondoskodik a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek
ellátásáról, illetve gondoskodik a temetőben keletkező hulladék szállítási díjának megfizetéséről.
13.§
(1) A temetők nyitva tartási ideje naponta 8.00 órától 18.00 óráig tart. Ettől eltérni csak a halottak
napját megelőző és követő 5 napon lehet.
(2) A temető csak a nyitva tartási idő alatt látogatható, a nyitva tartási idő után külön felszólítás
nélkül távozni kell.
(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
14.§

(1) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes.
(2) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem
tárolható. A koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, sírdíszekből származó hulladékot az
erre kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak
gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető
biztonságos használatát ne veszélyeztesse.
(4) A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméreten belüli temetési helyekre
ültethető
a) egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövény,
b) olyan fás szárú növények, amelynek kifejlett magassága nem érheti el az 1,5 méter magasságot
és a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza.

15.§
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(1) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni tilos. Ez alól kivételt képeznek azok a
mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a behajtásra a tulajdonostól
előzetesen írásbeli engedélyt kaptak, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók
és temetkezési szolgáltatók.
(2) A temető területére kutyát - a vakvezető kutya kivételével -, egyéb állatot bevinni tilos.
(3) A temetési szertartások kiírt időpontja előtt 15 perccel, valamint a ravatalozási szertartások
ideje alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivéve az (1) bekezdésben előírtak
figyelembevételével az adott temetésre érkező hozzátartozók.

16.§
(1) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási tevékenységet végezni a tulajdonos
írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt
köteles bejelenteni a 2. függelék szerinti formanyomtatványon.
(2) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, majd ezt követően a
temetőben való munkavégzés megtiltását vonja maga után.
(3) A hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy attól való eltérés esetén, illetve a 14. §
(3) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos
a) a temetési hely birtokosát határidő tűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak
költségeit áthárítja a temetési hely birtokosára.
(4) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okból - csak a
temető tulajdonosának történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(5) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem
helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani.
(6) A temető tulajdonosa és üzemeltetője jogosult a 15. § (1) bekezdés és a 16. § (1) bekezdés
alapján kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély megmutatást megtagadja, úgy
kell tekinteni, hogy engedélye nincs, és a temetőt haladéktalanul el kell hagynia.
(7) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési
felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.

7. A temetkezési szolgáltatások
17. §
(1) Temetkezési szolgáltatások:
a) temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az
egészségügyi szolgáltató halottkezelési körébe nem tartozó és az
egészségügyi intézményeken kívül végzett- előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a sírhely megnyitása és visszahantolása,
f) a sírba helyezés,
g) a halottszállítás,
h) a hamvasztás és urnakiadás
i) urnaelhelyezés
j) a hamvak szórása
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k) az exhumálás,
l) az újratemetés
(2) A temetkezési szolgáltatás teljes körűen temetkezési szolgáltató igénybevételével, vagy
önállóan is végezhető. A temetőben temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles
gondoskodni, amennyiben a temettető nem más, engedéllyel rendelkező vállalkozást, vagy
vállalkozót bíz meg ezzel.
(3) Az üzemeltető kizárólagos hatáskörébe tartozik a temetkezési szolgáltatások közül az elhunyt
hűtése, a sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevételével.
(4) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók e rendelet hatálya alá tartozó
köztemetőben történő temetkezési szolgáltatás esetén az 3. függelékben szereplő temető
fenntartási díjat kötelesek fizetni. Egyidejűleg a szolgáltató az üzemeltetőnek köteles bemutatni a
temetkezési szolgáltatás nyújtására jogosító igazolványait eredetben.
(5) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók részére az üzemeltető a ravatalozót teljes
felszereltségével, valamint a halott hűtőt bocsájtja rendelkezésre, a temetési idő egyidejű
pontosításával az üzemeltetővel egyeztetve. A halott hűtő telítettsége esetén a halott
elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt
a vállalkozó maga köteles biztosítani. A rendelkezésre bocsátás az üzemeltető
szakszemélyzetének kizárólagos felügyeletével történik személyes jelenléte mellett.
(6) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladatai:
a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
b) biztosítja a ravatalozó, és ennek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
c) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását;
d) a temetésekről adatot szolgáltat a temetők kezelőjének,
e) kijelöli a temetési helyeket;
f) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
g) összehangolja a temetéseket;
(7)Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal,
hatóságokkal, illetve a temetők kezelőjével.
(8) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj, a vállalkozások és temetkezési szolgáltatók által fizetendő behajtás díj és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési
szolgáltatók
által fizetendő díjakat a rendelet 3-5.. függelékben foglaltak alapján kell megállapítani.

8. Nyilvántartások vezetése
18. §
A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése az üzemeltető feladata.
9. Záró rendelkezések
19. §
(1) Ez a rendelet 2017.január 1.napján lép hatályba.
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(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (V.5.) önkormányzati rendelete.
20. §
(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2016. december 16. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
1.függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Temetési hely megváltásának díjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.000.- Ft
10.000.-Ft
15. 000.- .Ft
20.000.-Ft
3.000.- Ft.
5. 000.- Ft
30.000.- Ft
ingyenes

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Hármas sírhely
Négyes sírhely
Gyermek sírhely
Urna sírhely
Urnafülke
Díszsírhely

2.függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2017. január 1.-én hatályba lépett a temetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló /2016. (…..) önkormányzati rendelet alapján a köztemető
területén
- kegyeleti szolgáltatást
- sírhellyel kapcsolatos egyéb vállalkozási (kripta építés, síremlék készítés,
síremlék felújítás, betűvésés, stb.) tevékenységet szeretnék végezni

(megfelelő rész aláhúzandó).
A regisztrációs adatlapot kiállítástól számított egy év elteltével meg kell újítani.
Vállalkozás/vállalkozó: . . . ... ... . .. . ... . . ... . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... ........ . . . .... .... . . .. . ..... .
Felelős vezető neve . ........ .... . ..... . . . ........ . . . .... . ..... . . .... .... .. . . .... ..... .......................... .
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Cím:........ . ...... . . . .... ..... . . . . ........ . . . . . .... . . . .. . . . . . . . .. . . . ... ..... ........ . . . ... . .... ... . .. . ... . ...
Telephely: ............................................................................................................... . . . . . . . ..... . . ..
Cégjegyzék szám, Vállalkozói engedély száma:..................................... . ...... ..... ..... ..
1 Szakképzetséget igazoló okmány(ok) csatolva:
(megfelelő rész aláhúzandó)

igen

2Vonatkozó tevékenységre kötött biztosítási kötvény másolata csatolva: igen
(megfelelő rész aláhúzandó)

nem

nem

Adószám: .. . ... . . . . . . ... ....... . . .... . . .... . ...... ..... . ..... . ..... ....... ....... . . . ... ... .. . ...; .... . . .. . . .
Elérhetőség: .................... . . . . . . ......................... ... ... . ..... ..... ........ . . . ..... .. .. . .... ...
(telefon, mobil, fax, e-mail)
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben fenti adatokban változás következik
be, a változásokat az önkormányzatnak 8 napon belül bejelentem.
Nyírmártonfalva, 201 . ...... év .. . .... ... . . ..... .. ...... ....hó . . . .....nap
Vállalkozás/vállalkozó
•

Tulajdonos/üzemeltető

1, 2 Ezek hiányában a köztemető területén munka nem végezhető.
3.függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Temető fenntartási hozzájárulási díj
(a temetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével a vállalkozás szerűen munkát végzők
fizetik)
Az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani
átlagának öt százaléka, 629 Ft/alkalom.
4.függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Üzemeltetési szolgáltatás díjai
Köztemetőn belül az üzemeltetői szolgáltatás díjai:
Felnőtt normál sírásás:
Felnőtt mélyített sírásás:
Gyermek normál sírásás:
Hűtési díj:

11.500 Ft/db
13.500 Ft/db
3.300 Ft/db
3.300 Ft/nap/fő
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5.függelék a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
A köztemetői létesítmény igénybevételi díja
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díj: 15.000 Ft.

4. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szükséges előzetes véleményeztetési eljárást
lefolytattuk a rendelet-tervezettel kapcsolatban. Nyírmártonfalván egyébként egy körzet
van. A képviselő-testületnek meg kell állapítania az egészségügyi körzetet. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet
alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
15/2016. (XII. 16.) önkormányzati
rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4.
pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős
országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
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A rendelet hatálya kiterjed Nyírmártonfalva község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre,
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
Az alapellátás körzetei
2.§
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet
alkot. A feladat ellátási helyet az 1. függelék tartalmazza.
3.§
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat
feladat-ellátási szerződés keretében látja el Nyírábrány, Fülöp és Nyíracsád településekkel egy
ügyeleti körzetként. A feladat ellátási helyet az 1. függelék tartalmazza.
4.§
Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
A feladat ellátási helyet az 1. függelék tartalmazza.
5.§
(1)Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.
A feladat ellátási helyet az 1. függelék tartalmazza.
(2) Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy
fogorvosi körzetet alkot.
6.§
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a
háziorvosi rendelőben biztosítanak. A feladat ellátási helyet az 1.függelék tartalmazza.
Záró rendelkezések
7.§
Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 18/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelete.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 16.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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1. függelék
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
15/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Nyírmártonfalva Község egészségügyi alapellátási körzet
feladat ellátási helyei
1. Háziorvosi ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. szám alatti
orvosi rendelő.
2. Háziorvosi ügyeleti, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás. Feladat ellátási hely: 4264
Nyírábrány, Jókai u. 3. sz. Nyírábrányi Ügyeleti Központ.
3. Védőnői ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 46. szám alatti
Egészségház.
4. Fogorvosi ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 36. szám alatti
fogorvosi rendelő.
5. Iskola-egészségügyi ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39.
szám alatti orvosi rendelő.

5. NAPIREND
Előterjesztés a 2017. évi járási startmunka programok iránti kérelmek benyújtásának
támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jövő évi startmunka programokra vonatkozó
pályázathoz most mellékelnünk kell a képviselő-testületi határozatot is.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását. Változások várhatóak a startmunka programokban. Jól átgondolt a startmunka
programok tervezése egyébként.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Öt programot nyújtanánk be, amit már évek óta is
csinálunk. A mezőgazdasági projektben ugyanúgy termeszteni fogunk uborkát, valamint a
konyhára zöldségeket. A helyi sajátosságokra épülő programban padokat fogunk gyártani,
valamint sor kerül a ravatalozó tetőhéjazat cseréjére és az előtető felújítására is. A
mezőgazdasági projektben folytatjuk a csatornák és utak tisztítását. Térkövet is fogunk
gyártani, és tervezzük a Rákóczi úton a járdaépítést is. A Rákóczi úton a buszmegálló
oldalában épülne majd a járda. A mezőgazdasági projekten belül megpróbálunk vásárolni
egy MTZ 820-as traktort. Az önkormányzat traktorja működik most közre a startmunka
programok bonyolításánál is. A régi traktorra már elég sokat kell költenünk. A
közfoglalkoztatásban az a változás várható, hogy három év alatt egy-egy embert maximum
tizenkét hónapig lehet foglalkoztatni, aztán szüneteltetni kell a foglalkoztatását. Ezért
óvatosan terveztünk a létszámokkal. Központilag is az cél, hogy ne csak közfoglalkoztatásban
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dolgozzanak az emberek, hanem próbáljanak meg elhelyezkedni. Van-e kérdés? (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
támogatja a 2017. évi járási startmunka mintaprogramok közül
a mezőgazdasági,
helyi sajátosságokra irányuló,
belvíz elvezetési,
közúthálózat karbantartása,
mezőgazdasági utak rendbetétele programok támogatása iránti támogatási
kérelem benyújtását.
Kötelezettséget vállal arra, hogy pozitív bírálat esetén az esetlegesen
szükséges közbeszerzési eljárásokat megindítja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: benyújtásra december 15., folyamatos.

6. NAPIREND
Előterjesztés közterület elnevezésről, elnevezés megszüntetéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi - Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Jegyző asszony tájékoztatta a bizottságot,
hogy a címregiszter karbantartása miatt van szükség a határozati javaslat elfogadására. A
szóban forgó utcát egyébként eddig is Sikátor utcának hívtuk. A bizottság javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Közhiteles nyilvántartásra van szükség, központi
címregiszter van. A Boriz- dűlő régi elnevezés, de már nem lakják régóta, nem fog szerepelni
ez az elnevezés a címregiszterben. Az adott közösség ettől még megtartja az elnevezést.
Amennyiben valaki mégis odaköltözik, akkor vissza lehet venni az elnevezést a
címregiszterbe.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Sikátor utca elnevezés nem volt dokumentálva, nem a testület
nevezte el, az eljárásrend nem volt betartva. Az elnevezés a képviselő-testület hatásköre.
Gajdos István képviselő: Egy éven belül kellett volna elnevezni?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Így van.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
2017. január 1. napi hatállyal a nyírmártonfalvi belterületi 56. hrsz.
alatti közterületet Sikátor utcának nevezi el.
A közterületnév jegyzékben szereplő Boriz- dűlő és Gyár tanya
közterület elnevezéseket megszünteti.
Felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a Sikátor utca
közterülettel érintkező ingatlanok házszám megállapítását végezze el.
Felkéri a polgármestert, hogy az új közterületi tábla elkészítéséről és
kihelyezéséről intézkedjen.
Felkéri a jegyzőt, hogy az új és megszűnt közterületekről az érintett
hivatalokat (Földhivatal, Rendőrkapitányság, Katasztrófavédelem,
Postahivatal,
Mentőszolgálat,
Járási
Hivatal,
közszolgáltató
társaságok)-t értesítse és a lakosságot tájékoztassa.
Felkéri a jegyzőt, hogy az új és megszűnt közterületi nevek
utcajegyzéken történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. NAPIREND

Előterjesztés a Bojt és Térsége Ivóvízminőség-Javító Társulás által a KEOP-7.1.0/11-20110064 sz. projekt során létrejött víziközmű vagyon átadás-átvételéről szóló szerződés
tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Eljutottunk odáig, hogy megtörténjen a vagyonátadás. A
pályázatot négy település nyújtotta be. A vagyonátadásról a Társulási Tanács már döntött. Ez
a vagyon bekerül a mi nyilvántartásunkba, és a bérleti díj másképp fog számolódni a TRV
ZRT-nél. Nem lesz több pénzünk, hanem a karbantartási költségek fedezésére fog szolgálni.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kiegészítésem van a határozati javaslathoz. A következő lépés az
lesz, hogy át kell majd adnunk üzemeltetésre a vagyont. Ennek értelmében a határozati
javaslat 4. ponttal egészül ki az alábbiak szerint: „Az ivóvízminőség-javító beruházás során
létrejött víziközmű vagyont üzemeltetésre átadja a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. részére
a szerződés melléklete szerinti vagyonleltár szerint.”
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyébként teljes gépészet csere is történt a beruházás
során, komoly fejlesztés valósult meg. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom az elhangzott kiegészítéssel együtt a határozati javaslat
jóváhagyását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
1. A KEOP-7.1.0/11-2011-0064 projekt során létrejött víziközmű vagyon átadásárólátvételéről szóló szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. §-a alapján a KEOP
ivóvízminőség- javító beruházás során létrejött víziközmű vagyont a beruházó Bojt és
Térsége Ivóvízminőség- javító Társulástól térítésmentesen átveszi és az átadás
napjával a számviteli nyilvántartásaiban szerepelteti a szerződés melléklete szerinti
vagyonleltár alapján. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó
szempontjából közcélú adománynak minősül.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
valamennyi szükséges intézkedést megtegye, az üzemeltetési szerződést aláírja.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a határozat
1. pontjában szereplő – vagyonátvételről szóló – szerződést aláírja.
4. Az ivóvízminőség-javító beruházás során létrejött víziközmű vagyont üzemeltetésre
átadja a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. részére a szerződés melléklete szerinti
vagyonleltár szerint
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

8. NAPIREND
Javaslat a képviselő-testület 2017. évi I. félévi üléstervéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kötelezően tárgyalandó napirendeket tüntettük fel az
üléstervben. Szükség esetén természetesen felvesszük napirendre, azokat az ügyeket,
amelyeket meg kell tárgyalnunk.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság javasolja az ülésterv elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még javaslat az üléstervhez? (Más javaslat nem
volt.) Kérdés, hozzászólás? (Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom az ülésterv
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
155/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi
üléstervét az e jegyzőkönyvhöz mellékelt tervezet szerint jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az üléstervben foglalt ülések összehívásáról
gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. december 16.

9. NAPIREND
Előterjesztés a lakosság részére juttatandó ünnepi támogatásról szóló 144/2016. (XI. 24.)
önkormányzati határozat módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Novemberben döntöttünk a lakosság részére adható
ünnepi támogatásról, mivel akkor már nagyjából láttuk, hogy mekkora összeg marad meg a
szociális feladatfinanszírozásból. Akkor úgy láttuk, hogy hétezer forintot tudunk nyújtani
családonként. A lekönyvelések után pontos láttuk, hogy tízezer forintot is tudunk nyújtani a
családoknak ünnepi támogatásként a szociális feladatfinanszírozásból.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester:
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
156/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
a 144/2016. (XI. 24.) határozatát akként módosítja, hogy a település
lakossága hátrányos helyzetére tekintettel a támogatás összegét
10.000,- Ft/család természetbeni támogatás formájában állapítja meg.
Megállapítja, hogy a határozat egyéb rendelkezései módosítás nélkül
hatályban maradnak.
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10. EGYEBEK

Kövér Mihály Csaba polgármester: Filemon Mihály fordult kérelemmel a képviselő-testület
felé a 0143/5 helyrajzi számú legelő művelési ágú területtel kapcsolatban. (A polgármester
szó szerint ismerteti a kérelmet, amely a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve van.) A legelő
helyi védettséget élvez, a testületnek ezért nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a terület
helyreállításához. A galagonya egyébként nagyon benőtte a szóban forgó területen.
Filemon Mihály képviselő: Azt mondták, hogy néhol hagyhatok egy-két galagonyabokrot.
Valóban nagyon felnőttek a galagonyabokrok, van, ahol már nem lehet eljárni. Végigjártam a
dolgot, voltam a Hortobágyi Nemzeti Parknál, amely hatóság hatásköre hiányát állapította
meg. Az Erdőfelügyelőség tudomásul vette a fásításban tervezett fakitermelést. A
Környezetvédelmi Hatóság állásfoglalását is kikértem, amely hatóság szintén hatásköre
hiányát állapította meg. Jegyző asszony javasolta, hogy hozzam a kérelmet a képviselőtestület elé is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a képviselő-testület hozzájárul Filemon Mihály
0143/5 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kérelméhez, miszerint a földhasználó
helyreállítsa az eredeti állapotot. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
volt.) Egyetért-e a képviselő-testület?
Filemon Mihály érintettséget jelent be, nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
157/2016. (XII. 15.) sz.
határozata
a képviselő-testület:

Filemon Mihály kérelmére hozzájárul, hogy a Nyírmártonfalva
0143/5 helyrajzi számú, legelő művelési ágú területet az eredeti
állapotába visszaállítsa, azon a cserjeirtást, illetve elhalt fás
szárú növények eltávolítását elvégezze.

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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