Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. november 24-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma
12/2016. (XI. 25.)

Tárgya

Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban
állók díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló rendelet.

Az ülésen hozott határozatok:
139/2016. (XI. 24.)
140/2016. (XI. 24.)
141/2016. (XI. 24.)
142/2016. (XI. 24.)

143/2016. (XI. 24.)

144/2016. (XI. 24.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ alapító okiratát módosító okirata
jóváhagyása.
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
jóváhagyása.
A Nyírmártonfalván élő családok ünnepi támogatásának
megállapítása.
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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. november 24. napján 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
(7 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

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.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 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 a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról
és egyéb juttatásairól szóló rendelet- tervezetről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
4. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Központ alapító okiratának módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
5. Előterjesztés a lakosság részére juttatható ünnepi támogatásról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
6. Előterjesztés
a
Nyírmártonfalva
lakásszerzésének támogatásáról.

településen
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letelepedni

szándékozók

Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
7. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
8. 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: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez.
November 18-án, pénteken tartottuk meg a Falukönyv ünnepélyes bemutatóját. Rendkívül
sikeresnek mondható a rendezvény. A messzebbről érkezett vendégektől is pozitív
visszajelzéseket kaptunk. Ezen a héten szombaton délelőtt tíz és tizenkét óra között a
Kossuth rádióban rövid riport hangzik el a bemutatóról.
November 22-én a Megye Napján vettem részt Derecskén, ahol a megye kitüntető díjait
adták át.
Tegnap Hajdúhadházon közbiztonsági fórumon vettem részt. A rendőrségi munka minden
mutatójában javulás van a korábbi évhez képest. Többek között arról is tájékoztatást
hallhattunk, hogy rengeteg az ittas vezetés.
A szociális tűzifa támogatást is szeretném a képviselő-testülettel megtárgyalni. Nekünk is van
körülbelül hatvan köbméter tűzifánk, százhúsz köbmétert tudunk venni a támogatásból, ez
már együtt száznyolcvan köbméter fa. Nem fogja decemberig minden jogosult megkapni a
tűzifa támogatást, február 28-ig kell azt kiosztanunk. Tavaly nagyon sok egyedi kérelem
érkezett, melyeket egyedileg bíráltunk el, most sajnos erre nem lesz lehetősége a
testületnek, csak szigorúan a rendelet szerinti feltételek alapján tudunk tűzifa támogatást
osztani. Másik lehetőség, hogy csökkentünk az egy főnek adható tűzifa mennyiségén, és
akkor több embernek is tudunk támogatást adni. El kell döntenünk, hogy mi legyen,
valamiféle rendezőelvre lesz szükség. Ezzel a problémával most minden önkormányzat küzd.
Több a jogosultak száma, és kevesebb az elnyert támogatás. Amennyiben kiküldjük az
értesítőket, várhatóan 300-350 lakos fogja beadni a kérelmét. Amennyiben nem sikerült a
saját területünkről összeszedni elegendő fát, akkor lehet, hogy január-február körül
vásárolnunk kell még harminc-negyven köbméter fát.
Filemon Mihály képviselő: Úgy látom, hogy az önkormányzati utakról össze tudunk elég fát
szedni. Azért lenne jó ez a megoldás, mivel az saját forrás.
Kövér Mihály Csaba polgármester. Így van. Nem tudom viszont, hogy mennyi idő alatt lehet
elvégezni majd ezt a munkát. Tavaly kb. 1.100.000 forint volt csak az üzemanyag költségünk,
mire behordtuk a tűzifát. Most ez a költség kevesebb lesz, mivel kevesebb tűzifára kaptunk
támogatást.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A rendeletünk szerint normatív alapon jár a tűzifa támogatás
annak, aki lakhatási támogatást kap, aktívkorú ellátásban vagy időskorúak járadékában
részesül, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok is jogosultak. A
másik rendelkezés szerint pedig támogatásban részesíthető az az egyedálló és egyedül élő
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65. életévét betöltött időskorú személy, akinek a kérelem beadása előtti hónapban egyhavi
jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum négyszeres mértékét.
Tehát várhatóan háromszáz köbméter feletti lesz a mennyiség, ha mindenkinek egy
köbméter tűzifát szeretnénk adni.
Gajdos István képviselő: Száznyolcvan köbméter tűzifánk van összesen? Amennyiben van
lehetőség a kitermelésre, próbáljuk meg!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nekünk százhúsz köbméter tűzifát kell kiosztani, ezzel kell
elszámolnunk. Kapjon mindenki egy erdei köbmétert, legyen ez a variáció, de azt tudni kell,
hogy az önkormányzatnak kell megoldani a hiányzó tűzifa mennyiséget. És azzal is
számolnunk kell, hogy a jogosultak vége csak körülbelül február közepe felé fogja megkapni a
tűzifát.
Gajdos István képviselő: Miért kell behordani a tűzifát?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mert a Guthi Erdészet csak tölgyfát tud adni.
Gajdos István képviselő: Össze fogjátok vegyíteni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Nekünk itt benn akácfánk van.
Filemon Mihály képviselő: Itt volt a közelben a tűzifa, abból kellett volna szerezni!
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Azt a fát már régen eladták, mielőtt még döntés született volna a
szociális tűzifa támogatásról.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Beszéltem az illetővel szeptember elején. Meg is értem,
hogy eladta a fát, mivel a szociális tűzifa esetében kötött az ár, és valószínűleg akkor már
elfelé szállították a fát. Tehát azokat a kérelmezőket, akiknek csak adható a támogatás, most
hátrébb rangsoroljuk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Volt korábban olyan, hogy nem erdei köbméter
tűzifát adtunk?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. A tűzifa öt százaléka lehet más fafaj is egyébként.
Javaslom tehát az elhangzottak alapján foglaljunk állást a szociális tűzifa támogatás
kérdésében.
A képviselő-testület az e jegyzőkönyvbe foglalt elhangzottak alapján az alábbiak szerint
alakítja ki álláspontját:
A 2016. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználása során elsősorban A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
települési támogatásokról szóló 8/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete szerinti normatív
igényeket elégíti ki.
Kövér Mihály Csaba polgármester. Van-e a polgármesteri jelentéshez még hozzászólás?
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A falukönyv bemutató ünnepsége nagyon szép volt,
a könyv is, és a megújult művelődési házunk szintén. Én is csak pozitív visszajelzéseket
hallottam.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már kétszázötven család vette át a falukönyvet.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A művelődési ház az idén elnyert pályázatunkból újult meg, a
berendezés pedig a tavaly elnyert pályázatból lett beszerezve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tervezzük még az idei nyertes pályázatból egy nagyobb
rendezvénysátor megvásárlását is. Köszönet jegyző asszonynak, aki a pályázatot
lebonyolította. Étkészletet, új asztalokat, terítőket is vásároltunk.
Filemon Mihály képviselő: Elhangzott az előbb az a kérdés, hogy lesz-e jövőre tűzifa. Van
nagyon sok olyan út, ami a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet kezelésében van. Meg kellene
próbálni ezeket önkormányzati tulajdonba megszerezni! A jövő évi tűzifa kikerülne ezekről a
területekről.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a
polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2016. (XI. 24.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel együtt
tudomásul veszi.

2. NAPIREND

Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
(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 határozati
javaslatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) A belső ellenőrzés kötelező. Javaslom a határozati javaslat jóváhagyását.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2016. (XI. 24.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
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az előterjesztés mellékletét képező Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2017. december 31.
3. NAPIREND

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és
egyéb juttatásairól szóló rendelet- tervezetről.
(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 rendelet-tervezetet.
Jegyző asszony ismerteti az ide vonatkozó jogszabályi kereteket.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályozta
korábban a köztisztviselői juttatásokat. Volt is ide vonatkozó rendelete a képviselő-testületnek, de az
jogszabályváltozás következtében hatályát vesztette. Az elmúlt évben és ebben az évben is volt
közszolgálati ellenőrzés, a kormányhivatal is jelezte a rendeletalkotási kötelezettséget. Maga a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény is előírja a rendelet megalkotását. A rendelet-tervezet
kereteket határoz meg arra vonatkozóan, hogy milyen juttatások adhatóak, ha a képviselő-testület a
költségvetésben forrást tud biztosítani erre a célra. Amennyiben a testület úgy látja, hogy nincs
pénzügyi forrás a rendelet végrehajtásához, akkor nem kerül végrehajtásra a rendelet. A PénzügyiÜgyrendi Bizottság támogatta a rendelet jóváhagyását, valamint, hogy a testület a költségvetésben
biztosítson fedezetet erre a célra. Ennek oka az is, hogy egy huszonöt-harminc éve itt dolgozó
köztisztviselő bére maximum bruttó 125.000-160.000 forint között van. Évek óta nem változott a
köztisztviselői illetményalap. A rendelet lehetőséget ad illetménykiegészítés megállapítására és
bizonyos juttatások megállapítására. A juttatásokra is a költségvetési rendeletben kell fedezetet
biztosítani. E pillanatban tehát a rendelet elfogadása nem jelent kötelezettséget. Nyilvánvalóan azt
szeretnénk, ha valamilyen előrelépés történne ebben az ügyben. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy az önkormányzat működőképességét veszélyeztetnénk, de a hét köztisztviselő mindent megtesz
azért, hogy működjön a hivatal. Külön kiemelném az adóigazgatást is. A hivatal tisztviselői jelentős
mértékben hozzájárulnak, hogy szakszerűen működjön az önkormányzat, és erőn felül intézünk olyan
dolgokat is, ami nem a mi feladatunk. A köztisztviselők magas színvonalon végzik a munkájukat.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A lehetőségét teremtjük meg a rendeletben leírtaknak,
amennyiben a 2017. évi költségvetésben találunk erre a célra fedeztet, majd látjuk a rendelet
végrehajtását.
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom az előterjesztést. Tudjuk, hogy egy kezdő szakmunkás bére akár
magasabb is néha, mint egy huszonöt-harminc éve dolgozó tisztviselőé. A minimálbéres mostani
változás sem kompenzál a helyzeten, az árak pedig jelentősen emelkedtek. Kilenc-tíz éve nem volt
béremelés ebben a szférában.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet
alkotja:
6

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról
és egyéb juttatásairól

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében, a 237. §- ban kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed a Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatallal (a
továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőre, ügykezelőre (a
továbbiakban együttesen: valamennyi köztisztviselő).
2. Illetménykiegészítés
2.§ (1) A középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykiegészítés mértéke 2016. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykiegészítés mértéke 2016. évben a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. A felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése nem haladhatja meg a 40 %- t.
3. Szociális és kulturális juttatások, támogatások
3.§ Valamennyi köztisztviselőt megilleti az alábbi szociális, kulturális juttatás:
a)

illetményelőleg kifizetése engedélyezhető a határozatlan időre kinevezett köztisztviselő
írásos kérelmére átmeneti anyagi gondjai enyhítésére,

b) fizetett szabadidő illeti meg a közigazgatási alap- és szakvizsgára, ügykezelői vizsgára való
eredményes felkészülése érdekében. A szabadidő mértéke közigazgatási alapvizsga és
ügykezelői vizsga esetén 3 munkanap, közigazgatási szakvizsga esetén vizsgatárgyanként 5-5
munkanap, melyet a vizsgát megelőzően vehet igénybe,
c)

a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és
munkakörében szakirányú iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben,
illetve nyelvoktatásban résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést
köthet a továbbtanulás támogatása érdekében.

d) a Hivatal vezetője a köztisztviselő kérelmére, személyes és családi életkörülményeire
tekintettel, annak javítása érdekében, szociális alapú jóléti juttatásként üdülési (rekreációs)
támogatás kifizetését engedélyezheti Széchenyi Pihenőkártya formájában.
e)

a közszolgálati tisztviselők részére havi 2.000.- Ft. bankszámla költség hozzájárulás, melyet
minden év november 30.napjáig kell kifizetni.
4. Egyéb rendelkezések

4.§ (1) A Kttv. 152.§ (1) bekezdésében meghatározott juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket a
jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
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(2) Az e rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra felhasználható keretösszeg
előirányzatát a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben határozza meg.
5. Záró rendelkezések
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nyírmártonfalva, 2016. november 24.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2016.november 25.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
4. NAPIREND
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról, valamint a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
alapító okiratának módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A gyermekvédelmi törvényt újra módosították, ezért
szükséges a Társulási Megállapodás módosítása az előterjesztésben leírtak szerint. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elsőként a
megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot szavaztatom.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2016. (XI. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló, az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti módosító okiratot jóváhagyja, és az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti Társulási Megállapodást egységes
szerkezetben jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás részére.
Felelősök: polgármester
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Határidő: azonnal

Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavazásra bocsátom a módosító alapító okiratról szóló
határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2016. (XI. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
jóváhagyja az előterjesztés mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 201-53/2016. számú alapító okiratot
módosító okiratát.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Nyíradonyi Szociális
Szolgáltatási Központ részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az egységes szerkezetű alapító okirat
jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2016. (XI. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
jóváhagyja az előterjesztés mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 201-54/2016. számú egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot küldje meg a Nyíradonyi Szociális
Szolgáltatási Központ részére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5. NAPIREND
Előterjesztés a lakosság részére juttatható ünnepi támogatásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megnéztük a pénzügyi lehetőségeket, ebben az évben
hétezer forint/család ünnepi támogatás nyújtására lenne lehetőségünk.
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Szakály Zsolt képviselő: Támogatom az ünnepi támogatást.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Szintén támogatom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2016. (XI. 24.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:

megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik a családok részére
juttatandó ünnepi, 7.000,- Ft/család természetbeni támogatás
forrásával 2016. évi költségvetésében, ezért ünnepi természetbeni
támogatásban részesíti a családokat.
Felhívja a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársait, hogy a
támogatás családokhoz történő eljuttatásáról gondoskodni
szíveskedjenek.
A hatodik és hetedik napirend
megtartását.

megtárgyalására a polgármester elrendeli a zárt ülés

8. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kértem települési lap nyomtatására vonatkozó ajánlatot.
Kértem mintalpokat is.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ingyenes lenne a lakosok részére az újság?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mondhatjuk, hogy ötven forint darabja az újságnak
hatszáz példány esetén. Egy A/4-es méretű, nyolc oldalas, színes újság költsége ötvenegyezer
forint. Tizenkét oldal esetén ugyanez hetvenhétezer forint, tizenhat oldal esetében pedig
kilencvenkétezer forint. A fekete-fehér oldalas újság természetesen olcsóbb. A
nyomdaköltséghez hozzá kell számolni a szerkesztés és a korrektor díját is.
Filemon Mihály képviselő: Sok a tizenkét oldal szerintem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Így van. Meg kell tölteni tartalommal is az újságot. Jövő
évben megnézzük a forrásokat az újság előállítására. Beszélek egy tördelővel.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Egyetértek azzal, hogy elég kezdésnek egy
nyolcoldalas újság. Később bővíthetjük a terjedelmet.
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Szakály Zsolt képviselő: Én is azt javaslom, hogy nyolcoldalas legyen az újság, és minden
oldala színes legyen.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Javasolnám, hogy helyezzünk ki egy becsületkasszát
az újságok mellé!
Szakály Zsolt képviselő: Először is legyen meg az újság!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát nyolcoldalas, színes újság legyen. A címe lehetne
Hírmondó. ISSN számot kell igényelni hozzá.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy elkészült a temetőben az urnafal. Képviselőtestület elé terjesztjük majd a temetkezés szabályairól szóló rendeletünket. Meg kell
állapítanunk az urnasírhely díját. Érdeklődtem, van ahol tizenegyezer forint a díj, van ahol
huszonegyezer forint, és a fedlapot még külön meg kell rendelni. A rendeletben meg kell
határoznunk azt is, hogy milyen betűtípussal, mekkora méretben lehet majd a fedlapra írni.
Kérem a testületet, érdeklődjenek az aktuális urnasírhely díjakról!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Az iskola évnyitóján sajnos kutyák is részt vettek. Sok
gyerek fél a kutyáktól. Mi a teendő?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nap mint nap szembesülünk ezzel a problémával. Ezeknek a
kutyáknak van gazdájuk. Rendszeresen a Tejfel Elemér gyermekeivel jönnek a kutyák, és van
egy másik lakos, aki szintén két-három kutyával együtt közlekedik. Minden egyes alkalommal
megszólítom az érintetteket. A szabálysértési hatáskör a Nyíradonyi Járáshoz tartozik, a
feljelentést veszélyeztetést kutyával címen a járási hivatal felé kell megtenni. Az eljárás vége
az, hogy megbírságolják az érintettet, de azt megfizeti-e. Nekünk csak a kóbor ebekkel
kapcsolatban van hatáskörünk. Azok a kutyák, akik a gazdájukkal jönnek az úton, nem
befoghatóak, de a tulajdonos megbírságolható. Belterületen lelőni sem szabad az ebeket.
Egyébként a kóbor ebek sorsát az önkormányzat rendezi.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Legtöbb embernek van telefonja, fotózza le ezeket az
eseteket, tegye meg a feljelentést, hogy az eb a gazdájával közlekedik az úton!
Filemon Mihály képviselő: Van olyan háztartás, ahol kilenc kutya is van, enni is alig kapnak
valamit. Az egyik szülő elmondta, hogy aláírást fog gyűjteni az ebekkel kapcsolatos probléma
miatt, mivel azok az utcán kóborolnak, és a gyereke nagyon fél a kutyáktól, többször sír is
emiatt. Van-e ebrendeletünk?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs. Az állattartás a közösségi jog hatálya alá tartozik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Feljelentést kell tenni.
Piros Tibor képviselő: Elkészült az Óvoda utca útburkolata. Javaslom, hogy egy díszfasort
ültessünk a járda és a kövesút közé.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Először vízelvezetésre lenne szükség, aztán ha marad hely, akkor
lehet fát ültetni is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Látjuk majd akkor, lehet pl. vadszilva díszfát is ültetni.
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Gajdos István képviselő: Az út mellett, a kanyarban lévő korlátot is rendbe kellene tenni!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben.
Szakály Zsolt képviselő: A kerítés és a korlát között próbáljuk megfogni a földet valamilyen
módon, hogy ne mossa ki a földet az eső! A bokrokat ki kellene takarítani és egy
betontámfalat emelni!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben, megoldjuk.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy tárgyaltam Piránszki Ferenccel a Zúgó dűlőben
lévő belterületi termőföld megvásárlása ügyében. Azt mondta, hogy külterületen 1.200.000
Ft egy hektár termőföld. Azt is mondta, hogy esetleg évi háromszázezer forintért bérbe adná
részünkre a területet.
Gajdos István képviselő: Most 7-800.000 Ft között van egy hektár termőföld ára.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az a probléma, hogy jelen pillanatban törvénymódosítás
van folyamatban a közfoglalkoztatással kapcsolatban, éppen az Agrárkamra nyomására. Az új
szabályok szerint azt tervezik, hogy három év alatt csak tizenkét hónap közfoglalkoztatásban
vehet majd rész minden érintett. Tehát forgatnunk kell az embereket a közfoglalkoztatásban.
Mi az a reális ár egyébként, amit esetlegesen kifizethetnénk ezért a belterületi földért?
Piros Tibor képviselő: Ez a termőföld homok.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Hatszázezer forint/hektár árban kellene tárgyalni.
Filemon Mihály képviselő: Írtak ki pályázatot önkormányzati utak karbantartására, gépek
beszerzésére.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Tudunk róla, készül a felmérés.
Filemon Mihály képviselő: A településen van egy rész, ahol nincs földgáz vezeték. Tudna-e az
önkormányzat valamiféle segítséget nyújtani abban, hogy ott is kiépüljön a gázhálózat?
Kövér Mihály Csaba: Mérlegeljük az önkormányzati utak karbantartására kiírt pályázatot, azt
mondják egyébként, hogy négy-öt kilométer út felújítására van lehetőség a pályázatból.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Három méteres útra nincs lehetőség a pályázatban.
Filemon Mihály képviselő: Mezőgazdasági útnál volt három méteres útra is lehetőség.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az útjogszabály alapján az út nem lehet három méter széles,
legalább négy méter szélesnek kell lennie.
Filemon Mihály képviselő: Gépeket is lehet beszerezni a pályázatból.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A pályázatot csak az egyik célterületre célszerű benyújtani.
Inkább útalapra javasolnám benyújtani a pályázatot, mivel gréderünk már van.
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Filemon Mihály képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy amikor külsős vállalkozók például
fát szállítanak a községből, nem kellene-e az utat eredeti állapotba visszaállítaniuk?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az utat helyre kell állítania. Hatalmas gödör van a Nagy-tanya
felé vezető úton is, és nyakig ér ott a sár.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A gázvezeték ügyét meg fogjuk vizsgálni.

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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