Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 29-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma
11/2016. (IX. 30.)

Tárgya
2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Az ülésen hozott határozatok:
120/2016. (IX. 29.)
121/2016. (IX. 29.)
122/2016. (IX. 29.)
123/2016. (IX. 29.)

124/2016. (IX. 29.)

125/2016. (IX. 29.)

126/2016. (IX. 29.)
127/2016. (IX. 29.)

128/2016. (IX. 29.)
129/2016. (IX. 29.)

130/2016. (IX. 29.)

131/2016. (IX. 29.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 2015. évi munkájáról
szóló beszámoló tudomásul vétele.
Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tudásul vétele.
HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni
Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásul vétele.
A Nyírmártonfalvi ÁMK Napköziotthonos Óvoda 20152016. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló tudomásul
vétele.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
intézményi dokumentumaiban foglaltakkal a képviselőtestület egyetért.
2016. évi szociális tűzifa támogatás iránti igény benyújtása.
A helyi környezetvédelmi, természetvédelmi,
hulladékgazdálkodási, víz- és zöldfelület kezelési
feladatairól szóló tájékoztatót elfogadása.
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása.
A Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 20. és a Nyírmártonfalva,
Debreceni u. 13. sz. alatti ingatlanok megvásárlása.
A Nyírmártonfalva, Mihálydi u. 22. sz. alatti ingatlant a
képviselő-testület nem kívánja értékesíteni.
A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátását a feltételek
fennállása esetén a képviselő-testület a VámospércsKistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére
adja át.
A Felső-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére a
jégkárt elszenvedett településeken élő családok
megsegítésére 50.000 Ft anyagi támogatás biztosítása.

132/2016. (IX. 29.)

Néhai Kálmánchey Lajos munkásságának emlékére
hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez.

133/2016. (IX. 29.)

A Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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134/2016. (IX. 29.)
135/2016. (IX. 29.)
136/2016. (IX. 29.)

részére romanap megtartásához 20.000 Ft anyagi
támogatás biztosítása.
Kamatmentes szociális kölcsön megállapítására irányuló
kérelem elbírálása.
Kamatmentes szociális kölcsön megállapítására irányuló
kérelem elbírálása.
Kamatmentes szociális kölcsön megállapítására irányuló
kérelem elbírálása.

137/2016. (IX. 29.)

Piránszki Ferenc által megvásárlásra felajánlott
Nyírmártonfalva, Zúgó dűlő 504 és 505 helyrajzi szám
alatti termőföldek megvásárlásával kapcsolatban
felhatalmazás a polgármester részére tárgyalások
folytatására.

138/2016. (IX. 29.)

A képviselő-testület a Hajdú-Bihari Önkormányzati Vízmű
Zrt. által felajánlott OPEL Movana típusú tehergépkocsit
nem kívánja megvásárolni.
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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. szeptember 29-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
(7 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Asztalos János rendőr alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
Takács György rendőr százados – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Vámospércsi
Rendőrőrs
Szentesi Bálint rendőr alezredes – Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség
dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes – Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Máténé Ferencz Szilvia óvoda vezető helyettes – Nyírmártonfalvi ÁMK
Napköziotthonos Óvoda
Gyarmati Lajosné – Nyírmártonfalvi Polgárőr Egyesület
-

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. Javaslatot tesz továbbá a meghívóban
szereplő Egyebek napirendi ponton belül az alábbi napirendi pontok megtárgyalására:
- Előterjesztés a Piránszki Ferenc tulajdonában lévő Zúgó úton található 504 és 505
-

helyrajzi számon lévő belterületi szántó megvásárlásáról. (Szóbeli előterjesztés.)
Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában lévő Opel
Movana típusú tehergépkocsi megvásárlásáról. (Szóbeli előterjesztés.)

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
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról, valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi
munkájáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadók: érintett szervezetek képviselői.
3. Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
Napköziotthonos Óvoda 2015-2016. évi tevékenységéről, valamint az Általános
Művelődési Központ intézményi dokumentumainak elfogadásáról.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó intézményvezető.
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4. Előterjesztés a 2016. évi szociális tüzelőanyag támogatásra vonatkozó támogatási
igény benyújtásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
5. Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.
12.) önkormányzati rendelete módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
6. Tájékoztató a település környezetvédelmi helyzetéről, különös tekintettel a parlagfű
és egyéb allergén növények irtásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
7. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
8. Előterjesztés a Nyírmártonfalva Széchenyi u. 20. sz., Mihálydi út 22 sz. és a Debreceni
út 13. sz. alatti ingatlanok adás-vételéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
9. Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft. részére történő átadásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
10. A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás kérelme a jégkárt elszenvedett
településeken élő családok támogatásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
11. Kálmánchey Gyula kérelme a Szociális Gondozó és Közösségi Ház előtti park
elnevezéséről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
12. Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
13. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
14. Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításáról szóló rendelettervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs kiegészítésem a polgármesteri jelentéshez. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést tudomásul veszi.

2. NAPIREND

Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról, valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdezem Asztalos János rendőr alezredest, hogy van-e
kiegészítése a beszámolóhoz?
Asztalos János rendőr alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság: Az írásos beszámoló elkészült. A
2015. éves elhatározások megvalósultak. Nyírmártonfalva a Vámospércsi Rendőrőrs illetékességi
területéhez tartozik. Az egyik legnyugodtabb és legkiegyensúlyozottabb település bűnügyi
szempontból Nyírmártonfalva. Apró-cseprő bűncselekmények előfordulnak ugyan, de kiemelkedő
bűncselekmények nincsenek a településen. Ritka ez a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság illetékességi
területén. Ez annak is eredménye, hogy változtattunk a rendőri munkán. Markáns rendőri jelenlét
van a közterületeken. A polgárőrökre is támaszkodunk. Közlekedésrendészeti probléma sincs sok,
néha a Nyírtransz kamionjai szoktak sebességtúllépést követni. Abban állapodtunk meg, hogy
sebességmérést fogunk eszközölni, ha szükséges. Szondáztatni is szoktak a kollégák. Egyébként ittas
járművezetőt mi szűrtünk ki a legtöbbet a Debreceni Rendőrkapitányság után. Volt olyan
járművezető, aki ittas is volt, és el is volt tiltva a járművezetéstől, ezért le is csukták. A baleseti
statisztika negatív irányba fordult el a rendőrségi statisztikában. A kerékpárosokat is fokozottan
ellenőrizni fogjuk, hiszen közeledik az ősz, sötétednek az esték. Kampányszerűen fogunk kiosztani
lámpákat, láthatósági festékeket, amennyiben valaki hozzájárul, a kerékpárját láthatósági festékkel
jelöljük meg. A közrend-közbiztonsági helyzet kiegyensúlyozott a településen. A korábbi italbolti
betörések elmaradtak. Garázdaság gyakorlatilag nem történt. A testi sértések száma emelkedett,
ehhez hozzájárul az is, hogy egy válással egybekötött vagyonmegosztás miatt is előfordult ilyen eset.
Bűnügyek tekintetében két-három alkalmi lopás történt. Ezek egy részének meglett az elkövetője.
Hajdúsámson
településről
szoktak
még átjönni
személyek
falopás
céljából. A
rendezvénybiztosításoknál problémák nem voltak, itt szeretném megköszönni a polgárőrség
segítségét is. Személyes köszönetemet szeretném hivatalos formában átadni a testület részére a
Nyírmártonfalva Községért kitüntető cím adományozásáért. Megpróbálom megszolgálni az
elismerést az állománnyal együtt.
Dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes megérkezett a képviselő-testületi ülésre.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Megköszönöm a rendőrség munkáját. A jövőben is fontos az
együttműködés.
Szentesi Bálint rendőr alezredes – Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség: A 2015-ös év a
migrációról szólt. Komoly feladataink vannak, voltak. A román határszakaszon nyugalom volt, bár az
elfogások száma megduplázódott. Az elmúlt időszakban folyamatosan egyeztettünk a vámospércsi
rendőrőrssel, közös szolgálattal erősítettük a közrend-közbiztonság helyzetét. Fontosnak tartom a
prevenciót. Közlekedésbiztonsági szempontból megemelkedett a balesetek száma. A 48-as úton 3037%-kal megnövekedett a közlekedési forgalom. Ez is növelheti a balesetek számát. Az ittas
gépjárművezetők nálunk is megfordulnak. A nyírábrányi határőrség területe is bővítésre kerül, 7,5
tonna össztömeg súlyhatárig megnyitják az átkelőhely területét. A repülőtér forgalma majdnem
kétszázezer fő fölött volt tavaly. Komoly munkát jelent ez a határőrség számára. Szeretném
megköszönni a polgármesternek, a képviselő-testületnek, kapitány úréknak azt a támogatást, amivel
a munkánkat el tudtuk végezni. Köszönjük a polgárőrség munkáját is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Örülünk a nagyhatár-átkelőhelynek, de ha a kamionok
megjelennek, többletmunkát jelentenek az érintett szervek számára. Van-e kérdés a beszámolóhoz?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Szavazásra bocsátom először a
közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót. Tudomásul veszi-e a képviselő-testület a
beszámolót?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Nyírmártonfalva
Helyzetéről szóló 2015. évi beszámolóját tudomásul veszi.

Közbiztonsági

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a határrendészeti kirendeltség beszámolójának
tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Dr. Nagy Imre tűzoltó alezredest kérdezem, van-e a beszámolóhoz
kiegészítése? Az önkormányzat együttműködik a katasztrófavédelmi igazgatósággal, meghatározott
dokumentumaink, katasztrófavédelmi terveink vannak.
Dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes: Köszönjük a beszámolási lehetőséget. A mi tevékenységünkben
kevés olyan dolog van, ami miatt közvetlenül érintett lehet a település. A katasztrófavédelmi
szervezet struktúrájáról mondanék néhány szót. 2012-ben az önkormányzati tűzoltóságokat
összeolvasztották a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokkal. Ebben az időszakban jött létre a
Debreceni Katasztrófavédelmi Igazgatóság, melyhez négy járás tartozik: Nyíradonyi, Derecskei,
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Hajdúszoboszlói és Hajdúböszörményi Járás. A nyíradonyi köztestületi önkéntes tűzoltóság hivatásos
őrssé vált, a létszámunk is megemelkedett. A képesítési és egyéb feltételeknek meg kell felelniük a
tűzoltóknak. Az eszközök is modernizálásra kerültek. Iparbiztonsági szempontból folyamatosan
ellenőrizzük a veszélyesáru szállító járműveket, amelyek az állampolgárok egészségét
veszélyeztetnék. Nincs nagy számban ilyen gépjármű a településen. Szeretném megköszönni a
testületnek a Nyíradonyi Tűzoltóság részére nyújtott segítségét, amelyet az újraélesztés
gyakorlásához szükséges baba megvásárlásához nyújtottak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden évben szoktunk felajánlani támogatást arra a célra is,
hogy valamelyik kiemelkedő eredményeket elért munkatársuk kitüntetésben részesülhessen. Van-e
kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Én szeretném kérni alezredes úrtól, hogy a
kéményseprőipari közszolgáltatásról adjon részünkre tájékoztatást!
dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes: Kormányzati döntést követően a kéményseprőipari közszolgáltatás
végrehajtása a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz került. Nem a területi szervekhez, hanem a
Budapesti székhelyű Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz került, de minden megyében lett
egy kirendeltségük, amely ugyanazokat a feladatokat látja el, amiket korábban a FÜTESZ. A
kéményseprők személyében sem történt változás. Az állampolgárok részére nem okoz nagy változást
a rendszer átalakulása. Ami fontos lehet az az, hogy az állampolgárok jelezzék, mikor tudják
elvégeztetni a közszolgáltatást. Két alkalomig alapesetben ingyenes a szolgáltatás, a kéményseprő
megpróbál bejutni, amennyiben a bejutás első két alkalommal sikertelen volt, harmadik alkalommal
térítési díjas a szolgáltatás. Telefonon is lehet időpontot egyeztetni. Amennyiben valaki nem
végezteti el a szükséges munkálatokat, pl. repedt a kémény, stb., a kéményseprő a problémát jelzi
felénk, és kötelezzük a tulajdonost a hibák megszüntetésére, melyre határidőt kapnak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben tájékoztatót adnak a kéményseprőipari
közszolgáltatásról, a honlapunkon el tudjuk azt helyezni. Kérdés? (Kérdés van-e?) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a katasztrófavédelmi kirendeltség 2015. évi beszámolójának
tudomásul vételét. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
3. NAPIREND

Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvoda 2015-2016. évi tevékenységéről, valamint az Általános Művelődési Központ
intézményi dokumentumainak elfogadásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Intézményvezető helyettes asszony válaszol a kérdéseinkre. Van-e
szóbeli kiegészítés a beszámolóhoz?
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Máténé Ferencz Szilvia intézményvezető helyettes: Tolmácsolni szeretném az intézmény köszönetét
az önkormányzat anyagi támogatásáért. Az intézmény minden helyzetben a törvényi előírásoknak
megfelelően működik, a törvényi előírásoknak megfelelően szeretnénk a munkánkat ellátni. Ehhez a
munkához kapcsolódik az intézményi dokumentumok újragondolása is. Örülök, hogy a környező
településekhez képest a létszámunk nem csökkent. A törvény előírja, hogy a harmadik életévét
betöltött gyermekek részére kötelező az óvodai ellátás. Komoly szakmai munkát igyekszünk
megvalósítani, valamint a szemléleten is formálni. Nem csak a gyermekfelügyeletet kell megoldani,
hanem a gyermekek képességeinek növelését is. Szeretnénk a közeljövőben hatékonyabb munkát
végezni az iskolával való kapcsolattartás területén is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Pozitív az együttműködés az önkormányzat és az Általános
Művelődési Központ között. A Területi Operatív Programba benyújtottuk pályázatunkat az óvodai
tornaszoba megvalósítására, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Amennyiben nyerünk, minden
előírásnak megfelel majd az óvoda. A bölcsőde irányába is megpróbálunk majd lépni. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az óvodai férőhelyek kimutatása az alapító okiratban is megjelölt létszám:
hatvan fő. Intézményvezető asszony kétszer fordult a testülethez, hogy engedélyezze az óvodai
férőhelyszámtól történő eltérést. Nem gondolom, hogy visszafelé kell módosítanunk a létszámot,
intézményvezető asszonnyal egyeztetünk majd erről. A beszámoló igényként jelzi egy karbantartó
alkalmazását is. Amennyiben az intézmény költségvetésében találnak erre a célra forrást, akkor úgy
kell majd a 2017. évi költségvetést előkészíteni, hogy azon belül, ami rendelkezésünkre áll, a
többletlétszámra is legyen forrás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A karbantartó éves fizetése és a hozzákapcsolódó járulékok
körülbelül 2,5-3 millió forintba kerülnek. A debreceni óvodák esetében is körülbelül tíz-tizenkét
óvodára jut egy karbantartó, így megoszlik a karbantartó bére, ki tudják azt fizetni. Amennyiben egy
külsős céggel szerződik az önkormányzat, lehet, hogy a cég megoldja egymillió forintból a
karbantartást.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A beszámoló hetedik oldalán van egy táblázat, amely
tartalmazza a létszámadatokat. Mit jelent a plusz kettő, illetve a plusz három fő?
Máténé Ferencz Szilvia intézményvezető helyettes: A sajátos nevelési igényű gyermekeket jelöli.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mi a korcsoportos megosztása a csoportoknak?
Máténé Ferencz Szilvia intézményvezető helyettes: A Cica csoportba az 5-6 éves korosztály, a Maci
csoportba a három-négyéves korosztály tartozik.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Hány, a hetedik életévet betöltő gyermek van most az
óvodában?
Máténé Ferencz Szilvia intézményvezető helyettes: Tizenkét gyermek.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem sok ez a szám? Bár tudjuk, hogy ez szülői kérés és
szakvélemény eredménye is.
Máténé Ferencz Szilvia intézményvezető helyettes: Az a személyes véleményem nekem is, hogy nem
mindig indokolt a hetedik életévüket betöltő gyermekek óvodában történő nevelése, fel is hívjuk
erre a szülők figyelmét. Magam részéről támogatnám, hogy időben iskolába kerüljenek a gyermekek.
Rengeteg kiváló programot csinál az óvoda egyébként, és nagyon jó dolognak tartom, hogy az
intézmény pályázatokban is részt vesz.
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az idei helyzet nem állt volna elő, ha lényegesen jobb lett volna a
kapcsolat a két intézmény között. Nyilván a szakemberek szava a szülő felé másképp hat.
Szakály Zsolt képviselő: A beszámolót végigolvasva köszönetet mondok az óvoda dolgozóinak.
Nagyon színvonalas műsort adnak elő az óvodások a községi rendezvényeken is. A Generalinál ismét
van pályázati lehetőség, nézzenek utána a feltételeknek!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2015. (IX. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2015-2016. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját tudomásul veszi.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a testület részére az intézményi dokumentumokról szóló
határozati javaslat elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem volt.)

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2015. (IX. 29.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
alábbi intézményi dokumentumaiban foglaltakat megismerte:
-

Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzata,
Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Házirendje,
Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda 2016-2017. évi
munkaterve.

A dokumentumokban foglaltakkal egyetért.

4. NAPIREND

Előterjesztés a 2016. évi szociális tüzelőanyag támogatásra vonatkozó támogatási igény
benyújtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: Az igénylés alapjául szolgáló mutatószámok
megváltoztak, így kevesebb mennyiségű szociális tűzifát igényelhetünk. Örülünk, ha a jogosultsági
igényeket ki tudjuk elégíteni, bár az önkormányzatnak is van még fája az igények pótlására.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát megváltoztak a támogatási igényre vonatkozó szabályok.
Nem tudhatjuk, hogy megkapjuk-e mind az általunk igényelt 274 m3 tűzifát. Elég gond lesz, ha csak
például a benyújtott igényünk kétharmadát kapjuk meg. A döntés állítólag október hónap végére
megszületik.
Filemon Mihály képviselő: A Nyírerdőtől szerezzük be a tűzifát?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Bárkitől be lehet egyébként szerezni, ha megfelelő minőségű
fát tudnak adni. Tavaly tárgyaltunk egy vállalkozóval, viszont mikor megtekintettük a tűzifát, kiderült,
hogy az csak vékony gallyfa minőségű.
Filemon Mihály képviselő: A környéken most folyik egy kitermelés. Spórolni tudnánk, ha abból
tudnánk beszerezni a tűzifát. Jó lett volna tárgyalni az érintettel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már jeleztem felé, felhívtam az érintettet, felírta az igényünket.
Mondtam, hogy 274 m3 fára lenne szükségünk. Az elmúlt évben egyébként azt mondták az állami
erdészeteknek, hogy ne adjanak el fát másfelé, először a szociális tűzifa igényeket elégítsék ki.
Filemon Mihály képviselő: Az erdészek 17.000 + Áfa/m3 áron értékesítik a tűzifát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Még az is lehet, hogy valamennyi önrészt kell biztosítanunk a
tűzifa beszerzéséhez.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az állami erdészeteknek kötelező ennyiért értékesíteni a tűzifát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: 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
126/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
igénylést nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás iránt.
A választott tűzifa fajtája: keménylombos.
Igényelt mennyiség: 274 m3.
A szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kiegészítő támogatási
igénylés benyújtására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
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5. NAPIREND

Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az
óvodai tornaszoba pályázathoz szükséges önrészt átcsoportosítjuk, mivel ebben az évben
valószínűleg nem kezdődik el a beruházás. A térfigyelő kamerarendszer kialakítása sem valósul meg.
Megkérném jegyző asszonyt, hogy a bizottsági ülésen elhangzottaknak megfelelően ismertesse a
rendelet felhatalmazást adó rendelkezésének módosítására vonatkozó javaslatát.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A módosítás a következő: „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”.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az elhangzott
módosítási javaslattal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az óvodai tornaszoba nem valósul már meg az idén, így a pályázati
önrész felszabadul. Az utak felújítására szeretnénk ezt az összeget is fordítani. Jó lett volna a
térfigyelő kamera kialakítása is, de talán még várhatunk ezzel is. A Belügyminisztérium nem írt ki erre
a célra pályázatot ebben az évben. Talán a következő évben lesz pályázat a megvalósítására.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 9/2016.(VI.24.) 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 pénzeszközök, közhatalmi
bevételek, saját bevételek, valamint pénzmaradvány előirányzatának növekedése miatt a
költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegét:
Bevételt
Kiadást

7.098.134 Ft-tal
7.098.134 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
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276.365.848 Ft-ban
326.262.274 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

49.896.426 Ft-ban
23.942.426 Ft-ban
25.954.000 Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
295 459 274 Ft
147 609 000 Ft
29 524 997 Ft
83 300 797 Ft
27 531 000 Ft
7 493 480 Ft
100 480 Ft
– Ft
– Ft
– Ft
5 503 000 Ft
– Ft
500 000 Ft
– Ft
– Ft
1 390 000 Ft
30 803 000 Ft
17 836 000 Ft
–Ft
12 967 000 Ft
– Ft
– Ft
–Ft
– Ft
– Ft
– Ft
– Ft
– Ft
– Ft
– Ft
– Ft
5 127 574 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli 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 személyi juttatások előirányzatát 5.316.000 Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 763.997 Ft-tal, a beruházások
előirányzatát 406.000 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 6.109.000 Ft-tal megemeli, a dologi
kiadások előirányzatát 5.496.863 Ft-tal lecsökkenti, ezzel egyidejűleg az egyéb működési
támogatás előirányzatát 6.135.137 Ft-tal, az egyéb felhalmozási támogatás előirányzatát
963.000 Ft-tal megemeli.
( 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.,
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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, 2016. szeptember 29.

.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2016. szeptember 30.
………………………………..
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

6. 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 előterjesztő részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az idei időjárásnak köszönhetően alig bírtunk a parlagfű
terjedésével mi is. Gondolom az esőnek is köszönhető volt ez a helyzet. Amennyiben a lakosság
jelezte, a jegyző asszony felszólította az érintetteket a gyomtalanításra.
Filemon Mihály képviselő: Előfordult-e bírságolás? Külterületen?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem fordult elő bírság kiszabása.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a tájékoztató
elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
víz- és zöldfelület kezelési feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
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7. NAPIREND

Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szavazatszámláló bizottságba nem delegált minden párt, ezért
szükséges póttagok megválasztása is. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a HVI vezető indítványában megjelölt alábbi személyeket a
Szavazatszámláló Bizottságok póttagjaivá választja:
Katona Melinda, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 92.
Szemán Enikő, Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 78/A.
Suba Enikő, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 68.
Felkéri a HVI vezetőt, hogy a megbízásukkal kapcsolatos teendőket
lássa el.

8. NAPIREND

Előterjesztés a Nyírmártonfalva Széchenyi u. 20. sz., Mihálydi út 22 sz. és a Debreceni út
13. sz. alatti ingatlanok adás-vételéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági tag, képviselő: A bizottság az alábbi javaslatot fogalmazza
meg a képviselő-testület felé: a képviselő-testület a Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 20. sz. alatti,

Debreceni u. 13. sz. alatti ingatlanokra tegyen vételi ajánlatot az ingatlan-értékelésben
megjelölt értékeken az eladók részére. Javasolja, hogy a Nyírmártonfalva, Mihálydi u. 22. sz.
alatti ingatlan abban az esetben kerüljön értékesítésre vételi ajánlatot tevő részére, ha az
ingatlan teljes vételára egyösszegben kerül kiegyenlítésre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A falumúzeum épületéből kikerülne a közfoglalkoztatás,
és amennyiben megvásárolnánk a Széchenyi u. 20. sz. alatti ingatlant, oda helyeznénk át a
közfoglalkoztatás székhelyét. A másik, a Széchenyi utcán lévő ingatlan pedig alkalmas lenne,
hogy az Acsádi utat és a Széchenyi utcát összeköthessük. A harmadik ingatlan a Mihálydi úti
ingatlan. Van rajta egy felépítmény, a Konyári Csaba édesanyja lakott ott, de önkormányzati
tulajdon. Az értékbecsléseket megkértük az ingatlanokra, az előterjesztés tartalmazza az
értékbecslések eredményét.
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Filemon Mihály képviselő: Ki akarja megvenni a Mihálydi úti ingatlant?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Konyári Csaba.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Írt egy kérelmet, melyet kiosztottam a testület részére.
Filemon Mihály képviselő: Elköltöznének a másik házukból?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez egy lényegesen kisebb ház. Alkalmatlan olyan népesség
befogadására, amellyel ők most együtt laknak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát huszonegy hónapról lenne szó összesen, mivel ő
húszezer forintos részletekben szeretné kifizetni az ingatlan vételárát.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Kicsit többet tegyen le, mint ötvenezer forint.
Kövér Attila képviselő: Legalább százezer forintot!
Filemon Mihály képviselő: Egyébként forgalomképes az ingatlan?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen. Azért kellene elgondolkodnunk a lakás értékesítésén, mivel
látjuk, milyen rosszul áll az önkormányzat ingatlan ügyben. Tudjuk azt is, hogy ez a lakás van
bérbe adva Varró Lajos részére is, aki hajléktalan. Egyre több az olyan személy, aki hasonló
lakást igényelne. Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolják, hogy évi három-négy személy
igényelne ilyen szükséglakást. Tehát nemhogy értékesíteni kellene ezt az ingatlant, hanem
még szükséges lenne bővíteni a lakásállományunkat.
Filemon Mihály képviselő: Belterületi ingatlant nem lehet külterületi ingatlanra cserélni?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ezzel az ingatlannal tudnánk a rászorultakat segíteni.
Több lehetőségünk nem nagyon van.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a problémát. A törvény is
előírja, hogy ennek a feladatnak az ellátásáról is kötelezően gondoskodnunk kell. Egy város
sokkal jobb helyzetben van, elhelyezi az érintettet egy nappali intézménybe, aztán egy
éjszakai melegedőbe. Amennyiben baj van, még ha fóliasátrat állítunk is fel, de meg kell
oldani a problémát. Vagy kérnünk kell Debrecent, hogy be tudják-e fogadni az illetőt.
Filemon Mihály képviselő: Mennyi bérleti díjat lehet egy ilyen szükséglakásért kérni?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kettő és ötezer forint között körülbelül a havi bérleti díj.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát jegyző asszony azt javasolja, hogy meg kellene
tartanunk ezt a lakást az önkormányzatnak szükséglakás céljára. Kérdezem a testületet, hogy
tegyek-e vételi ajánlatot a Széchenyi u. 20. sz. alatti és a Debreceni út 13. sz. alatti
megvásárlására.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Azt javaslom, hogy a Mihálydi u. 22. sz. alatti
lakóházat ne értékesítsük. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság egyébként javasolta a másik két
ingatlan megvásárlását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse akkor a
határozati javaslatot!
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az előterjesztett határozati javaslat kiegészítésre kerül. „A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, tájékoztassa Konyári Csabát, hogy a
Mihálydi u. 22. sz. alatti ingatlant nem kívánja értékesíteni.”
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavazatatom a határozati javaslatot.

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

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegyen vételi ajánlatot a
Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 20. és a Nyírmártonfalva,
Debreceni u. 13. sz. alatti ingatlanokra az ingatlan-értékelésben
megjelölt értékeken az eladók részére.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa Konyári Csaba,
Nyírmártonfalva, Debreceni út 39. sz. alatti lakost, mint vételi
szándékot bejelentőt, hogy a Nyírmártonfalva, Mihálydi u. 22. sz.
alatti ingatlant a képviselő-testület nem kívánja értékesíteni.

9. NAPIREND

Előterjesztés a központi orvosi ügyeleti feladatok Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi
Szakellátó Nonprofit Kft. részére történő átadásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Vámospércs közelebb van hozzánk, közelebb kerülne az orvosi
ügyeleti ellátás. Úgy gondolom, hogy dr. Rácz Norbertnek van affinitása az ügyeleti ellátás
biztosítására. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Piros Tibor képviselő: Próbáljuk meg ebben a formában ellátni az orvosi ügyeletet! Reméljük, jobb
lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás?)
(Több hozzászólás nem hangzott el.) Szavaztatom a határozati javaslatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátását a feltételek fennállása esetén a
Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. részére adja át.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a VámospércsKistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, továbbá a
központi orvosi ügyeletet működtető Nyírábrány település polgármesterét
értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

10. NAPIREND

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás kérelme a jégkárt elszenvedett
településeken élő családok támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Fehérgyarmat város önkormányzat polgármestere keresett meg a
jégkárt elszenvedett településeken élő családok megsegítésével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy
ötvenezer forinttal segíthetünk. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Tehát javaslok ötvenezer forint támogatást a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi
Társulás részére. Egyetért-e a képviselő-testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Felső-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére a jégkárt elszenvedett
településeken élő családok megsegítésére 50.000 Ft anyagi támogatást
biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester:
Határidő: 2016. október 15.
11. NAPIREND

Kálmánchey Gyula kérelme a Szociális Gondozó és Közösségi Ház előtti park elnevezéséről.
(Előterjesztés: szóban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hozzátartozók úgy gondolták, hogy a községháza előtti park egy
különálló teret képez. A valóságban viszont ez a park a Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. számhoz
tartozik, azzal egy helyrajzi számot képez, egy ingatlan az egész. Kérdőíveket készítettünk, huszonpár
darab kérdőív érkezett vissza. Tehát a községháza előtti parkot szimbolikusan nevezhetjük el
Kálmánchey Lajos parkká, mivel nem képez különálló területet. Úgy gondolom, hogy a Kálmánchey
család jelentős szerepet töltött be a község életében, amennyiben a kérelmező készíttet egy ilyen
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táblát, szeretné a táblát kihelyezni, és szeretne egy avató ünnepséget tartani, annak semmi akadálya
nincs. A család a nyírmártonfalvi gyökereit még mai napi is őrzi. Egyetért-e a képviselő-testület?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző. A közterület elnevezés a testület hatásköre. Itt most az elhangzottak
miatt nem konkrétan közterület elnevezéséről lenne szó. Azt javaslom, járuljunk hozzá, hogy az
emléktáblát elhelyezze a kérelmező a parkban. A határozati javaslat a következő lenne: „A képviselőtestület Kálmánchey Gyula (4030 Debrecen, Rigó u. 89. sz. alatti lakos kérelmére hozzájárul,

hogy néhai Kálmánchey Lajos munkásságának emlékére a hozzátartozók emléktáblát
helyezzenek el a 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. sz. alatti, Szociális Gondozó és
Közösségi ház előtti parkban.”
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát egyetért-e ezzel a határozati javaslattal a képviselőtestület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
Kálmánchey Gyula (4030 Debrecen, Rigó u. 89. sz. alatti lakos
kérelmére hozzájárul, hogy néhai Kálmánchey Lajos
munkásságának emlékére a hozzátartozók emléktáblát
helyezzenek el a 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. sz. alatti,
Szociális Gondozó és Közösségi ház előtti parkban.
12. NAPIREND

Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről.
(Előterjesztés: szóban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e hozzászólás?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem javaslom a mostani rendezvény támogatását. Karácsonykor
adhatnánk inkább a roma önkormányzat részére támogatást, hogy ismét osszanak
élelmiszercsomagot a roma lakosság körében. Magasztosabb célokra is lehetne a támogatást
használni, a roma lakosság szélesebb körének bevonásával.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatom jegyző asszony felvetését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen a Művelődési Ház épületét biztosítjuk
számukra.
Szakály Zsolt képviselő: Szerintem anyagilag is támogassuk a rendezvényt!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én is javaslom a rendezvény anyagi támogatását. Húsz
ezer forint támogatást javaslok. Más javaslat? (Más javaslat nem volt.) Annyi kikötésem van,
hogy a művelődési ház épületénél nem perzselheti szalmával a disznót. Egyetért-e képviselőtestület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a
2016. október 8-án tartandó ROMANAP megrendezésére
20.000 Ft anyagi támogatást biztosít. A rendezvény
megtartásához 2016. október 8-án a Művelődési Ház épületét
ingyenesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére.

A következő napirend megtárgyalására a polgármester zárt ülést rendel el.

14. EGYEBEK
Piránszki Ferenc termőföld felajánlása.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ajánlat a héten érkezett, kiosztottam a testület
részére. . (Ismerteti szóban is az ajánlat tartalmát.) A szóban forgó terület a Zúgó úton
található. Nem jelölt meg árat a felajánló.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Úgy gondolta a felajánló, hogy közmunkaprogram keretében
pályázhatunk földvásárlásra. Tájékoztattam, hogy abban a programban ez nem lehetséges.
Ettől függetlenül az önkormányzat megvásárolhatja pályázaton kívül a termőföldet.
Gajdos István képviselő: Amennyiben megvásároljuk a területet, később bevonhatjuk a
közfoglalkoztatási programba?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mennyi az ára körülbelül a területnek?
Gajdos István képviselő: Kétmillió forint.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát szándékozunk-e megvásárolni a termőföldeket?
Amennyiben reális az ár, én szeretném megvásárolni.
Gajdos István képviselő: Mondjon árat a felajánló!
Filemon Mihály képviselő: Kérjünk tőle egy irányárat!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hatalmazzon fel a testület, hogy egyeztessek Piránszki
Ferenccel. Határozzon meg egy irányárat, és ismét a testület elé terjesztem az ügyet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalva, Zúgó dűlő 504 és 505 helyrajzi szám alatti
termőföldek megvásárlásával kapcsolatban felhatalmazza a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást Piránszki Ferenc
Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 60. sz. alatti lakossal, majd a
megvásárlásra vonatkozó indítványt terjessze a képviselő-testület elé
jóváhagyásra.
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában lévő Opel Movana tehergépkocsi
megvásárlása
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyíri Béla polgármester keresett meg azzal, hogy a
végelszámolás alatt álló Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megvásárlásra ajánlott fel
bizonyos eszközöket. A listában szerepel egy Opel típusú tehergépkocsi. Nyírábrány
polgármestere javasolja, hogy vásároljuk meg közösen az önkormányzatokkal a gépjárművet.
Nyírmártonfalva megállapodást kötött a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel a feladat
ellátására. Egyébként hogyan gondolják? Négy önkormányzat vásárolja meg? És hogyan
fogjuk használni közösen a gépjárművet? Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem támogatom a gépjármű megvásárlását.
Szakály Zsolt képviselő: Nem támogatom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát nem kívánunk élni a lehetőséggel. A határozati
javaslat a következő: „A képviselő-testület a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
tulajdonában lévő Opel Movana tehergépkocsit nem kívánja megvásárolni. Megbízza a
polgármestert, hogy a testület döntéséről Nyírábrány Községi Önkormányzat polgármesterét
értesítse. Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester. Határidő: 2016. október 14.” Egyetért-e
a határozati javaslattal a képviselő-testület?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2016. (IX. 29.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tulajdonában lévő
Opel Movana tehergépkocsit nem kívánja megvásárolni.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről
Nyírábrány Községi Önkormányzat polgármesterét értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. október 14.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A továbbiakban a közelgő rendezvényekről szeretnék
tájékoztatást adni. 2016. november 12-ikén a huszonöt és ötvenéves házasságkötési
évfordulós ünnepség kerül megtartásra. November 18-ára tervezzük a Falukönyv
bemutatóját. Október 14-én tartjuk az Idősek Napi Ünnepséget. Október 22-én Hűse
Károlyék szüreti bált tartanak a művelődési házban. Október 4-én (kedden) Kecskeméten
vidékfejlesztési konferencia lesz. Amennyiben a képviselő-testület tagjai közül szeretne részt
venni valaki a rendezvényen, jelezze felém!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A bölcsődéről beszéljünk már pár szót!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző asszony kiküldött egy kérdőívet az érintettek felé.
Tizenöt fő jelezte, hogy igényelné a bölcsődei ellátást. Van rá pályázati lehetőség,
megpróbáljuk kihasználni.
Szakály Zsolt képviselő: Hol lenne a bölcsőde?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyenlőre megnézzük a pályázati lehetőséget.
Mindenképpen jó lenne a bölcsőde kialakítása, mivel dajka kell, gyermekfelügyelő, stb. Tehát
munkahelyet is teremtenénk ezzel.
Filemon Mihály képviselő: A szennyvízcsatorna díjakról is beszélnünk kellene! Nem igazán
úgy alakultak a díjak, ahogyan azt vártuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hatósági díjat állapít meg a Nemzeti Energetikai Hivatal a
díjra. Többen is kerestek az ügyben. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. benyújtotta a
költségeit a Hivatal felé, 1034 Ft/m3 díjra. A Hivatal 265 Ft/m3 díjat állapított meg. Az
önkormányzatnak már nincs ármegállapító hatásköre.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nyírmártonfalva településen ideiglenes díj van megállapítva.
Vámospércs esetében már volt egy díj megállapítva, a korábban kiépített szennyvíz-csatorna
hálózat miatt. Ott most kevesebb a díj, a TRV Zrt. oda is többet akart megállapíttatni, de az
Energiahivatal azt nem hagyta jóvá, mivel a korábbi díj már meg volt állapítva. Jövőre oda is
új díjat fognak megállapítani.
Filemon Mihály képviselő: Aláírást kell gyűjteni az ügyben, és meg kell próbálni valamit
elérni!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minimális az esélye, hogy valamit el tudjunk érni.
Amennyiben bárki beírja a google keresőbe a Nemzeti Közműszabályozási és Energetikai
Hivatal nevét, meg lehet nézni a határozatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megpróbálunk valamit lépni az ügyben.
Piros Tibor képviselő: Több lakos is felvetette, hogy jó lenne a településen egy öregek
otthonát kialakítani. Másik kérdésem pedig az lenne, hogyan kell bejelenteni a fúrott
kutakat? A lakosság nagy része nem tudja.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ötezer forint eljárási díja van a fúrott kutak engedélyezésének.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: 2018. december után amennyiben valakinek nincs
bejelentve a fúrott kútja, szabálysértésnek számít.
Dr. Fekte Erzsébet jegyző: Tájékoztassuk már a lakosságot, hogy kétféle fúrott kút van.
Sekélymélységű kút, évente ötszáz köbméter alatti vízkivétellel. Erre a jegyző ad engedélyt.
Az ettől nagyobb vízkivételt biztosító kutak esetében csak a vízügyi hatóság adhat engedélyt.
A fúrott kút bejelentéséhez van egy formanyomtatvány, szükséges egy tulajdoni lap, és egy
rajzon kell szemléltetni a műszaki megoldást, valamint ötezer forint eljárási díjat kell fizetni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az idősek otthonával az a helyzet, hogy 2010. előtt volt rá
utoljára pályázat kiírva. Nyíracsád például nem tudja a sajátját felújítani, mivel nincs
pályázati lehetőség erre a célra. Amennyiben szeretnénk idősek otthonát, akkor meg kell
építeni, vagy valamelyik egyházat megkeresni együttműködés céljából.
Filemon Mihály képviselő: Nekem lenne még egy javaslatom. Csináljunk már egy települési
újságot, egyszerűbb lenne tájékoztatni az embereket ebben a formában! Nem mindenki,
főleg az idősek nem használnak internetet. Egyszerűbb lenne így tájékoztatni a lakosságot,
mint fecniken, szórólapokon. Kéthavonta megjelenhetne az újság.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben, utánajárunk, hogy mennyi lenne a nyomdai
költsége. Amennyiben Egyebeken belül nincs más hozzászólás, elrendelem a zárt ülés
megtartását.

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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