Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. május 25-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
10/2017. (V. 26.)
11/2017. (V. 26.)
12/2017. (V. 26.)
13/2017. (V. 26.)
14/2017. (V. 26.)

Tárgya
A 2016. évre szóló költségvetési rendelet módosítása.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról szóló
rendelet.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosítása.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet.
a Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá
nyilvánításáról szóló rendelet.

Az ülésen hozott határozatok:
38/2017. (V. 25.)
39/2017. (V. 25.)

40/2017. (V. 25.)
41/2017. (V. 25.)
42/2017. (V. 25.)
43/2017. (V. 25.)
44/2017. (V. 25.)
45/2017. (V. 25.)
46/2017. (V. 25.)
47/2017. (V. 25.)
48/2017. (V. 25.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
szakmai munkájáról szóló, valamint az önkormányzat 2016. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelést elfogadása.
A Pentafrost Nyírmártonfalva SE. 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi
és szakmai tájékoztatót tudomásul veszi.
A Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló
pénzügyi és szakmai tájékoztatót tudomásul veszi.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2. sz. felülvizsgálatáról szóló határozat.
A 2017. II. félévi ülésterv jóváhagyása.
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójának jóváhagyása.
A képviselő-testület a Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. szám alatti lakást és
nem lakás céljára szolgáló helyiséget nem kívánja bérbe adni.
A határozatot a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
A Nyírmártonfalva, Kossuth u. 42. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonya rendkívüli felmondási ok következtében történő felmondása.
Támogatási kérelmet benyújtása a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése című pályázati felhívásra.
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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
2017. május 25. 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:

–

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Vinczéné Gál Anikó – Vámospércs Mikrotérségi Intézményfenntartó Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője
Gyarmati Lajosné – Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület elnöke

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 7 képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot
tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. Tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy az önkormányzati tulajdonú, Nyírmártonfalva Iskola tér 1. sz. alatti bérlakás bérbe adására
vonatkozó napirendnél ismerteti Kisné Sándor Noémi iskolaigazgató kérelmét.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő a napirendi
pontokat 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelete módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
4. Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási
önkormányzati rendelet módosításáról.

közszolgáltatásról
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szóló

2/2014.

(III.

13.)

Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban
5. Előterjesztés a Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban
6. Előterjesztés a Közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban
7. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséről,
tájékoztató a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata helyi feladatainak ellátásról.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
Előterjesztés: írásban.
8. Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE. 2016. évi tevékenységéről.
Előadó: Pentafrost Nyírmártonfalva SE elnöke.
Előterjesztés: írásban.
9. Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
Előadó: Polgárőr Egyesület vezetője.
Előterjesztés: írásban.
10. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2.
sz. felülvizsgálatáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
11. Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi II. félévi üléstervéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
12. Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
13. Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadása iránti kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
14. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
15. Egyebek
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1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet
érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez. Az egyik
legfontosabb, hogy a Területi Operatív Programon belül az óvoda infrastrukturális fejlesztésére,
tornaszoba kialakítására benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. Amennyiben minden
jól megy, most ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal elkezdhetjük a pályázat megvalósítását. Büszkén
mondom, hogy elsőként a mi támogatási szerződésünkhöz kapcsolódó összes irat fel van töltve a
rendszerbe, jegyző asszony munkájának köszönhetően. A kiadott polgármesteri jelentésben
javításra szorul az egyik határozat lejelentése, mivel nem százhúszezer forint anyagi támogatásban
részesítettük a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesületet, hanem
százezer forint támogatásban részesültek a 30/2017. (IV. 27.) határozatunk alapján. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés
tudomásul vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel, a kérdésekkel és a kérdésekre
adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
2. NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: Az elmúlt év folyamán történt egy
nagyobb átcsoportosítás. Folyamatosan végigkísértük a 2016. évi gazdálkodást, egyértelmű az
előterjesztés. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
10/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 13/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelettel
módosított 3/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
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feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatával a 2016. évi költségvetése módosításáról
a következőket rendeli el:
1. §
A Rendelet hatálya
(1)
(2)

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
Költségvetési szervek:
- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal,
- Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai

(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
12.129.400 Ft-tal
Kiadást
12.129.400 Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2016. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.

285.145.851
329.304.502
44.158.651
27.195.951
16.962.700

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

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
306 904 802
147 183 284
28 918 334
95 561 704
27 531 000
7 710 480
100 480
……………

5 182 000
……………
1 158 000
……………
……………
1 270 000
22 399 700
22 399 700
……………

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
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……………
……………
……………
……………
……………

16 142 774

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

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.
3. §
(1) A költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 143.800,- Ft-tal, a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.083.200,- Ft-tal, a felújítások előirányzatát
12.967.000,- Ft-tal lecsökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 11.211.500,- Ft-tal, a beruházási
kiadások előirányzatát 3.879.700,- Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 217.000,Ft-tal, a finanszírozási kiadások előirányzatát 11.015.200,- Ft-tal megemeli, ezzel egyidejűleg az
önkormányzatok működési támogatás előirányzatát 3.167.219 Ft-tal, a közhatalmi bevételek
előirányzatát 10.944.300,- Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 1.185.862,- Ft-tal, a működési
célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.752.000,- Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzatát
5.277.425,- Ft-tal megemeli, a működési célú támogatások előirányzatát 9.971.406,- Ft-tal, a
felhalmozási támogatások előirányzatát 226.000,- 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.
4. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályukat vesztik Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 13/2016.
(XII.16.), 11/2016. (IX.30.), 9/2016. (VI.24. ), 5/2016. (IV.29.) és 3/2016 (II.12.) önkormányzati
rendeletei.
Nyírmártonfalva, 2017. május 25.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2017. május 26.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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3. NAPIREND
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A zárszámadás tartalmazza a 2016. évi költségvetési
rendelet módosítás adatait is. A könyvvizsgáló hitelesített záradékkal látta el a könyvvizsgálói
jelentést, a beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelel. Takarékos gazdálkodást folytattunk. A
bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményével a következőket rendeli el:
1. §
(1 )A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselőtestületére, bizottságaira, önálló és
részben önálló intézményeire.
2. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
281.911.996. - Ft Költségvetési bevétellel
291.234.963.- Ft Költségvetési kiadással
45.850.884.- Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4.
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét
a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
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3. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó Nyírmártonfalvi Általános Művelődési
Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18.,19.,20.,21.,
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A 2016 évi önkormányzati létszámkeretet 105 főben hagyja jóvá a képviselő-testület a 23.
melléklet szerint.
4. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2016.(IV.29.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetése zárszámadásáról.
Nyírmártonfalva, 2017. május 25.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2017. május 26. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

8

4. NAPIREND
Előterjesztés a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet: Többször is tárgyaltuk már ezt a rendeletet, annyival egészül ki a
rendelet, hogy az a zöldhulladék, ami nem lesz komposztálva, Nyíracsádon kerül elhelyezésre. A
bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását az egységes
szerkezetű rendelet elfogadásával együtt.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja, és egységes szerkezetű rendeletet fogadja el:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§-ban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Elkülönítetten gyűjtött hulladék
1.§
(1) A rendelet 10. § (2) kiegészül a következőkkel:
„d) zöldhulladék”.
(2) „A nem szennyezett települési zöldhulladék elhelyezésére a 4262 Nyíracsád, Sport u. 19. szám
alatti gyűjtőpont szolgál .”
Záró rendelkezések
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017.május 28. napján hatályát veszti.
Nyírmártonfalva, 2017. május 25.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. május 26.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§- ban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Bevezető rendelkezések
A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a
továbbiakban: Ht.) rögzített elveknek megfelelően – a korszerű környezetvédelem követelményei
szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék gyűjtésére, átvételére,
szállítására, kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Általános rendelkezések
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
1.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed:
a) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó, a közszolgáltató, vagy az
önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az
önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő
edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési hulladék közszolgáltató általi
gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására;
b) az ingatlanhasználó által, a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes
hulladékának a közszolgáltató általi gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő
elszállítására;
c) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a
lomtalanítás körébe vont lom hulladékának évente egyszeri közszolgáltató általi gyűjtésére és
hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására.
A közszolgáltatási terület határa
2.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírmártonfalva közigazgatási területére terjed ki, amely
magában foglalja az esetlegesen kialakuló üdülő övezetet is.
A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közfeladat
3.§
(1) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közfeladata ( a közszolgáltatás részletes szabályainak meghatározása, a
közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése ) ellátása keretében
közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
*

Módosította a 12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. május 28. napjától.
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ártalmatlanítására és kezelésére akként, hogy a felsorolt feladatok ellátásáról – egységes
rendszerbe foglalva- a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4031 Debrecen, István út 136.) közszolgáltató útján gondoskodik.
(2) A közszolgáltató - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagjai Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és 13 települési önkormányzat. A
közszolgáltató a tevékenység ellátásához alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozó tevékenysége a
közszolgáltatás egészéhez viszonyítva: 98%, mely kiterjed a települési hulladék rendszeres
gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4.§
(1) A hulladékszállítás hetente egy alkalommal történik 6.00 és 22.00 óra között, a járattervnek
megfelelően.
(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának
változásáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és az önkormányzat honlapján keresztül
köteles tájékoztatni az ingatlan használókat a változást megelőzően 8 nappal.
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles a szolgáltatást
igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben foglalt módon értesíteni.
(4) Az esetlegesen kialakított üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap, amely
tartalmazza a június, július, augusztus hónapokat. A hulladék elszállításának gyakoriságára az (1)
bekezdésben foglaltak az irányadóak.
5.§
(1) A közszolgáltató a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt – ürítés illetőleg elszállítás céljából
– az ingatlan bejárata előtti közterületen, a hulladékszállító jármű közlekedésére alkalmas úttól
legfeljebb 10 méterre veszi át.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a jármű és
gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése általában nem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy
parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által
ésszerű gyakorolt módon történő ürítését szabályozza.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
6. §
(1) A települési hulladék (vegyes hulladék) átadásra a közszolgáltató által üzemeltetett speciális
hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
a) 60 literes (max. 15 kg tömegű)
b) 120 literes (max. 25 kg tömegű)
c) 1100 literes (max. 250 kg tömegű)
hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével történik.
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7. §
(1) A hulladékgyűjtő edényt – a konténer kivételével – az ingatlanon belül kell tartani. A műemléki
környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt úgy kell elhelyezni, hogy
közterületről ne legyen látható.
(2) A szállítási napokon kívül csak az 1100 literes konténerek tárolhatóak közterületen, kivétel ez
alól a műemléki környezetben és műemléki jellegű területen lévő ingatlanok konténerei, valamint a
szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló edényzet.
Lomtalanítás
8.§
(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása
nélkül – gondoskodik.
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot és az ingatlanhasználót a lomtalanítást megelőző nyolc
nappal korábban írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető
nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) kerti biohulladék.
9.§
(1) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre
helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat honlapján előzetesen
megjelölt időpontban.
(2) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A kihelyezett lomhulladékot megbolygatni, szétszedni és abból elszállítani a közszolgáltatón kívül
tilos.
Elkülönítetten gyűjtött hulladék
10.§.
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a
Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga színű zsákban elkülönítetten gyűjtött e
hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja, a gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak
szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga zsákba az alábbi újrahasznosítható
hulladékok helyezhetők el:
a) papír,
b) műanyag,
c) fém,
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*

d) zöldhulladék
Az elkülönítetten gyűjtött üveg továbbra is a szelektív gyűjtősziget zöld konténerében gyűjthető,
míg a zöld hulladék elszállításáról a közszolgáltató évi 10 alkalommal gondoskodik, akként hogy
január hónapban két alkalommal, április, május, június, július, augusztus, szeptember , október,
november hónapokban legalább egy alkalommal. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontról szállítja
el a zöldhulladékot. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására kéthetente egy alkalommal
kerül sor.
*
A nem szennyezett települési zöldhulladék elhelyezésére a 4262 Nyíracsád, Sport u. 19. szám alatti
gyűjtőpont szolgál.
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített gyűjtőzsák
tartalmát. A közszolgáltató csak vegyes hulladékként szállítja el a zsákot, amennyiben abban
láthatóan nem elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék van.
(4) A közszolgáltató ingatlanonként 8 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített gyűjtésre,
amelyeket havonta egyszer gyűjt be és szállít el külön gyűjtőjárattal. A közszolgáltató a begyűjtés
alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlantulajdonosnál, amennyit elszállít. Amennyiben az
ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a gyűjtőedényben helyezi el, úgy üres
zsákot a közszolgáltató nem biztosít.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
11.§
(1) A közszolgáltató köteles az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos
ellátásáról gondoskodni a közszolgáltatási területen.
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a
környezetet,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a
gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető.
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került kihelyezésre.
e) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az
ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető.
f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó
hulladékot tartalmaz.
g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése a környezet
szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
i) a heti szállítási gyakoriságon felüli többlethulladék elszállítására vonatkozó igényét az
ingatlanhasználó a hulladék keletkezését megelőző legalább 5 nappal korábban jelezni köteles a
közszolgáltató felé. A többlethulladék elszállításáért az ingatlanhasználónak díjat kell fizetnie, amely
a Koordináló szervet illeti meg. A többlethulladék elszállítására a közszolgáltató által meghatározott
időpontban kerül sor.

12.§
*

Módosította a 12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. május 28. napjától.
*
Módosította a 12/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. május 28. napjától.
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(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be és a gyűjtőedény nem a közszolgáltató tulajdonát
képezi. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára
helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak , vagy a használhatatlanná vált gyűjtőedény a
közszolgáltató tulajdonát képezi, úgy annak pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület tisztaságát megőrizni, az ürítéskor a
gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani.
(5) Szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából beszennyeződik, azt köteles
megszüntetni, a további szennyeződést megakadályozni.
13.§
(1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását koordináló szerv ( Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ) látja el,
amely koordináló szerv az ingatlanhasználó részére legalább negyedévente, utólag számlát állít ki,
15 napos fizetési határidővel.
Az ügyfélszolgálat
14.§
(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladattal kapcsolatos bejelentések intézésére, panaszainak kivizsgálása, orvoslása, általános
tájékoztatása érdekében székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.
(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését, panaszainak
kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtást
haladéktalanul, amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges 15 napon belül teljesíti.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
15.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre
szorítani,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes
és épített környezetet ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja.
16.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban
bejelenteni a közszolgáltatónak.
(3) A közterület használati engedély birtokában árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenységet
folytatnak, vagy folytatni tervezők, amennyiben tevékenységük végzése során települési szilárd
hulladék keletkezik, kötelesek azt a szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő
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tevékenység kezdetének és végének időpontját, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére
és mennyiségére tekintettel a hulladékgyűjtésre szerződést kötni.
17.§
(1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása,
közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező ingatlanhasználó
kötelezettsége.
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség esetén
fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék
szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
18.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltató azonosító adatait
(név, cím, KÜJ- és KTJ azonosító, statisztikai számjel), a közszolgáltatási tevékenység megnevezését:
települési hulladék rendszeres gyűjtése, átvétele, elszállítása, ártalmatlanítása, kezelése,
lomtalanítás szervezése, elkülönített gyűjtés a megrendelő által előírt gyakorisággal, a
közszolgáltatási területet, a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát, az
ügyfélszolgálat működtetését, hatósági kapcsolattartást, dokumentációk fenntartását.
A közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
19.§
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátását koordináló szerv (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére díjat fizet.
20.§
(1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az
ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási
díjat fizetni, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a
szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem
megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan - nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlan használó
kérésére történő szüneteltetésének esete
21.§
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a
fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik.
(2) A szünetelést és az ingatlan újbóli használatbavételét a tulajdonos 15 napon belül köteles a
közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan
használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre
vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.
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(4) A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az újbóli
igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.
Záró rendelkezések
22.§
(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az
önkormányzat hivatalos honlapján a www.nyirmartonfalva.hu weboldalon közzé kell tenni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete a települési szilárd kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló 15/2004.(XII. 21.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 18/2005.
(IX.27.) Kt. számú, 3/2006. ( II.21.) Kt. számú, 1/2007.( I.30.) Kt. számú, 24/2004. (XII.18.) Kt.,
14/2008. ( XI.28.) Kt., 14/2009.( XII.28.) Kt., 15/2010. (XII.1.) Kt., 16/2011. ( XII.20.) Kt., 9/2012. (
VI.1.) Kt., 21/2012. (XII.29.) Kt. számú, 3/2013. (III.26.) rendeletek és a 11/2007. (III.27.) Kt.
rendelete a Nyírmártonfalva községben élő 70 éven felüliek által fizetett hulladékszállítási díj
támogatására.
Nyírmártonfalva, 2014. március 12.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelete kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2014.március 13.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

5. NAPIREND
Előterjesztés a Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet. Jegyző asszony ismertette az ülésen a rendelet módosítás indokait, elmondta, hogy a
járási hivatalok települései jegyzik be az élettársi kapcsolatot. Megkérem jegyző asszonyt,
tájékoztassa a képviselő-testületet is. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző. A januári rendeletmódosításunk tartalmazta azt a lehetőséget, hogy a
bejegyzett élettársi kapcsolattal rendelkezők ezen a településen is tarthassanak igény esetén
valamilyen ünnepséget az anyakönyvvezető segédletével. Ezzel kapcsolatban alakult ki egy polémia,
a Kormányhivatal jelezte, hogy módosítsuk a rendeletünket. Eltérő szabályozást tartalmaznak az
önkormányzati rendeletek, ezért a kormányhivatal felülvizsgálja a rendeleteket, hogy egységes,
egyértelmű rendelkezéseket tartalmazzanak. Úgy gondolom, hogy ez a szabályozás át fog menni a
kormányhivatal felülvizsgálatán.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni csak a járási
hivatal településein lehet. Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra.
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi
I. törvény 96. §- ában a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) anyakönyvi esemény: a házasságkötés,
b) kérelmezők: a hivatali helyiségen-, a hivatali munkaidőn kívül tartandó anyakönyvi eseményeket
az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,
c) hivatali helyiség: Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatal 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L
u. 38. szám alatti Házasságkötő terme.
d) hivatali munkaidő: Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatal ügyrendjében meghatározott
munkaidő.
Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés
2. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését az elektronikus
rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy időben, de
legalább az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőző 30. napig.
(2) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét
tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek javaslatot tesz az engedélyezésre. A kérelemről a
jegyző - az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével - dönt.
(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell gondoskodniuk a
külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására alkalmasságáról. A hivatali helyiségen kívüli
helyszín akkor alkalmas az anyakönyvi esemény megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek
sérülés és szennyeződésmentes elhelyezését biztosító bútorzat rendelkezésre áll és a helyszínen az
eseményhez méltó körülmények biztosítottak.
(4) Nem minősül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek és e rendelet szabályait nem kell
alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkező használhatatlansága miatt nem
vehető igénybe anyakönyvi esemény céljára. Ebben az esetben a más helyszínen megtartott
anyakönyvi esemény térítésmentes.
3. §
(1) Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az az anyakönyvi esemény, mely Nyírmártonfalva Községi
Polgármesteri Hivatal ügyrendjében meghatározott munkarendtől eltérően történik.
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(2) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezését az elektronikus
rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezéssel egyidejűleg.
(3) A kérelemről a jegyző - az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével - dönt.
A többletszolgáltatási díj és megfizetésének módja
4. §
(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díja 13.000.- Ft.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja 20.000.- Ft.
(3) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események
többletszolgáltatási díját Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási
számlájára legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 30 nappal kell megfizetni.
(4) Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a
kérelmezők írásbeli kérelmére a hivatal visszafizeti.
(5) Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor,
a házasulók mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik házasuló
mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt az anyakönyvvezető előtt a hivatali
helyiségében megjelenni nem képes. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni
és igazolni kötelesek.
(7) Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartására hivatali helyiségen kívül és hivatali
munkaidőn kívüli kerül sor, a kérelmezők csak a hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményre
vonatkozó díjat kötelesek megfizetni.
5. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott
szabadidő vagy nettó 10.000,- forint díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető azonos napon több
esetben működik közre, eseményenként nettó 5.000,- forint díjazás illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül, nem a hivatali helyiségben történő házasság megkötésénél
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben
meghatározott szabadidő vagy nettó 10.000,- forint díjazás illeti meg. Ha az anyakönyvvezető
azonos napon több esetben működik közre, eseményenként nettó 5.000,- forint díjazás illeti meg.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
megtartott anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 2/2017. (II. 10.) Önkormányzati Rendelet.
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Nyírmártonfalva, 2017. május 25.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2017. május 26.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
6. NAPIREND
Előterjesztés a Közszolgálati tisztviselők napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Korábban törvény szabályozta a köztisztviselők napját, jelen
pillanatban a testület hatáskörébe tartozik a szabályozás. Amennyiben a köztisztviselők napját
munkaszüneti nappá nyilvánítjuk, és ez a nap hétköznapra esik, úgy összesen 107.920 Ft anyagi
vonzata van, melyet nekünk kell biztosítanunk.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Eddig is munkaszüneti nap volt ez nap, úgy
gondolom, maradjon is munkaszüneti nap. Ironikus kicsit, hogy jövő évben és az azt követő évben
szombati és vasárnapi nap lesz a köztisztviselők napja. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
14/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a Közszolgálati Tisztviselők napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők
Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
2. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2017. május 26.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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7. NAPIREND
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenysége átfogó értékeléséről,
tájékoztató a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata helyi feladatainak ellátásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: Átfogó, alapos értékelést kaptunk. A
bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Körünkben van intézményvezető asszony is. Van-e kiegészítése a
tájékoztatóhoz?
Vinczéné Gál Anikó intézményvezető: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző asszony részéről van-e kiegészítés?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hogy látja intézményvezető asszony, milyen irányba változott a
rendszer? Több-e az esetszám, vagy stagnálás van? Ugyanazok a típusú problémák fordulnak elő,
mint korábban is? A képviselő-testület részéről van-e kérdés a tájékoztatóhoz?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A környező településeken létezik egy olyan rendszer, hogy
fiatal anyukák iskolája. Gyermeket pelenkázni, főzni, mosni, és egyéb háztartási munkák végzésére
tanítják őket. Egy pár szót hallhatnánk erről a kezdeményezésről?
Vinczéné Gál Anikó intézményvezető: Nem ez pontosan a neve. Volt egy pályázat Vámospércsen.
Családellátókat képeztek tanfolyamon. Közcélú foglalkoztatottak képzése valósult meg. A képzés
arról szólt, hogyan kell a saját családjukat ellátniuk. Jó lenne ez az iskola, de a jövőben fog igazán
kiderülni a hozadéka. Az eredeti célt úgy lehetne megfogalmazni, hogy fiatal anyák családi életre
való felkészítése.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Két része van a beszámolónak. Az első az Önkormányzat
gyermekvédelmi tevékenységéről szól, a második rész pedig a Vámospércsi Kistérségi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója. A testületnek arra van kötelezettsége, hogy az önkormányzat
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelést elfogadja. Ez bekerül a
kormányhivatalhoz, ahol megvizsgálják, hogy eleget tettünk-e a kötelező feladat ellátásának.
Amennyiben nem tartják megfelelőnek, akkor jelzéssel élnek felénk. Az átfogó értékelésben is van
pár olyan dolog, amiről majd gondoskodnunk kell, mint pl. a bölcsődei ellátás is, és bizonyos
szolgáltatások nyújtása is. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban fog észrevételt tenni a gyámhivatalt. Ezért
kell áttekintenie az értékelést a testületnek, hogy ha van olyan terület, amiről gondoskodni kell, azt
láthassa.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Úgy tudom, hogy ha bizonyos fő igényli, akkor kötelező a
bölcsődei ellátást biztosítani.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Akkor ahhoz anyagi forrás is kell.
Filemon Mihály képviselő: Lesz erre a célra pénz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Voltunk egy bölcsődei ellátásról szóló tájékoztatón. Amennyiben
öt gyerek szüleje kéri, akkor a legkisebb bölcsődét létre kell hozni. 2018. december 31-ig kitolták a
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megvalósítást. A Miniszterelnök bejelentette, hogy a bölcsődei ellátást támogatják. Nyilván a
kötelező feladat mellé forrás is lesz biztosítva. A mostani feladatfinanszírozás nem teljes egészében
fedezi ezt. Természetesen az is számít, hogy egy önkormányzatnak mekkora az adóerő-képessége,
nagyobb önkormányzat esetében nem gond a bölcsődei ellátás megvalósítása. Természetesen ha
meg kell valósítani, akkor megvalósítjuk, és bízunk benne, hogy lesz kihasználtsága a bölcsődének. A
feladatfinanszírozást 2013-ban vezették be, egyre jobban finomodik a rendszer.
Vinczéné Gál Anikó intézményvezető: Amennyiben az esetszámokat vesszük, teljesen megváltozott
a rendszer. Múlt év január 1-től az alapellátás maradt a szolgáltatóknál, a hatósági munka pedig az
újonnan alakult járási hivatalokhoz tartozik. A törvény lehetőséget ad arra, hogy visszaosszák a
szolgálatok részére a feladatok és a munka egy részét. Ez meg is szokott történni, úgyhogy a munka
nem csökkent, csak a létszámunk. Nehézséget okoz, hogy nem látjuk végig a folyamatot. A
családokat ugyanúgy gondozni kell, de nem látunk minden iratot. Egy védelembe vétel során leírják
a helyi családsegítő feladatait, tehát ugyanúgy meg kell csinálnunk a feladatot, csak kevesebb
létszámmal. A családellátási feladatokat nem lehet szétválasztani a gyermekvédelmi feladatoktól.
Talán az információáramlással van egy kis baj. Most már a gyámhivatalok is érzékelik, hogy jó, ha a
tárgyaláson mi is ott vagyunk. Kialakulóban van tehát a rendszer.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Említi a beszámoló, hogy a hozott probléma elsősorban
anyagi természetű.
Vinczéné Gál Anikó intézményvezető: A Központi Statisztikai Hivatal adataiból lettek átemelve az
esetszámok. Amennyiben bejön egy ügyfél, és részére kitöltök egy űrlapot, például egy
segélykérelmet, az az adat is ide kerül be.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én a kérdésemre elfogadom a választ. Kérdező elfogadja-e a
választ?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Elfogadom a választ.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző asszonynak szívügye a gyermekvédelem. Igyekszünk
megfelelni a jogszabályi előírásoknak. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi
szakmai munkájáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező beszámolót,
valamint az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
szóló, az előterjesztés mellékletét képező átfogó értékelést elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
Határidő: 2017. május 31.
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8. NAPIREND
Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE. 2016. évi tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A bevételek, kiadások rendben vannak, a
focisták jó eredményekkel szerepelnek. A bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Az önkormányzatnak valójában azt kell vizsgálnia, hogy mire fordította az egyesület a
tőle kapott támogatást. Javaslom a tájékoztató elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Pentafrost Nyírmártonfalva SE. 2016. évi tevékenységéről szóló pénzügyi
és szakmai tájékoztatót tudomásul veszi.

9. NAPIREND
Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A bizottság javasolja a polgárőr egyesület
beszámolójának elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) A beszámolóban egy-két
helyen elírásra került az évszám. Természetesen a 2016. évről szól a beszámoló.
Gyarmati Lajosné: Természetesen a 2015. év elírás, a 2016. évi beszámolóról van szó. Ebben az
évben ki lett festve az irodánk, amit ezúton is megköszönünk. Szombaton lesz Püspökladányban a
25 éves jubileumi ünnepség, amennyiben valaki részt tud venni az eseményen, szívesen látjuk.
Örömmel tájékoztatom a testület, hogy Szakály Zsolt képviselő részt fog venni a rendezvényen,
mivel a rendőrség részéről meg fogják jutalmazni a polgárként végzett munkáját.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó az önkormányzat és a polgárőrség, rendőrség között a
munkakapcsolat. Ez nagyon fontos. Amennyiben a képviselő-testület részéről nincs hozzászólás,
javaslom a beszámoló elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló
pénzügyi és szakmai tájékoztatót tudomásul veszi.
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10. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2. sz.
felülvizsgálatáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Megtartottuk a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatos
fórumunkat. Végigtekintettük a programot, megvizsgáltuk, hogy igényel-e módosítást a tartalma.
Úgy látjuk, nem szükséges most módosítani a programot, a végrehajtási intézkedési tervben
foglaltak nagy része megvalósult, jövőre pedig úgy esélyegyenlőségi programot kell alkotnunk. A
fórumon ott voltak az intézményvezetők, védőnő, valamint a HEP fórum többi tagja is. Ők is úgy
látták, nincs a helyzetelemző részt érő jelentős változás. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
42/2017. (V. 25.) önkormányzati határozata
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
2. sz. felülvizsgálatáról
A képviselő-testület:
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló,
többször módosított 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a alapján az 57/2013. (V.
29.) sz. határozattal elfogadott, valamint az 52/2015. (V 28.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott, 1. sz. felülvizsgálat eredményét is tartalmazó Helyi
Esélyegyenlőségi Programját áttekintette.
Megállapítja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2015. évi
felülvizsgálata óta a helyzetelemzésben leírtakban jelentős változás nem
történt, a korábban beazonosított problémák aktuálisak, korábban be nem
azonosított probléma nem került feltárásra, valamint az intézkedési tervbe
foglalt intézkedések jelentős része végrehajtásra került. A helyi
esélyegyenlőségi programban foglaltak egy része időarányosan
megvalósult, a fennmaradó, végre nem hajtott intézkedések pedig a HEP
érvényességének időtartama alatt végrehajthatóak.
Megállapítja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program jelenleg nem igényel
felülvizsgálatot, így a helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálat nélkül,
változatlan formában jóváhagyja.
Megbízza a jegyzőt, hogy e határozatot a Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal együtt küldje meg Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
részére.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Hi. 2017. június 30.
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11. NAPIREND
Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi II. félévi üléstervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság az
üléstervet elfogadásra javasolja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom az ülésterv elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. II. félévi
üléstervét az előterjesztett tartalom szerint jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tervbe foglalt testületi ülések
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
12. NAPIREND
Előterjesztés a Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igazgató úr jelezte, hogy nem tud személyesen részt venni
ülésünkön, amennyiben kérdés merül fel, írásban meg fogom a kérdéseket küldeni részére. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Ez a beszámoló még nem volt a társulás előtt. Először a képviselőtestületeknek kell jóváhagyniuk. Hozzászólás van-e? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
beszámoló elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
2016. évi beszámolóját jóváhagyja.
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13. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadása iránti kérelemről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már harmadjára próbál albérletet keresni a településen a
kérelmező. Nagyon szeretne a településen letelepedni. Az iskolánál lévő bérlakásunk felszabadult. A
tegnapi nap folyamán viszont kaptam egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy az iskola vehesse
birtokba ezt a bizonyos lakóingatlant. (Ismerteti Kissné Sándor Noémi iskolaigazgató kérelmét.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Személyesen ismerem a kérelmezőt, két gyermeke is ide jár
az iskolába. Nagy probléma, hogy nem tud lakást kapni a településen, viszont az iskolában is tényleg
nagyon régen felhozódott már az, hogy az iskola hasznosíthatná ezt a lakóingatlant. A kollégákkal
beszélgetve régóta tervben van az, hogy ott egy fejlesztő szoba kialakításra kerülhetne. Arról nem
lehetne-e szó, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ bérelje a lakóingatlant?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A KLIK az iskola minden más területét – a lakás és a főzőkonyha
kivételével – ingyenes vagyonkezelésbe kapta. Értem ezt a felvetést, de itt van két gyerek, akinek
nincs hol laknia, és egyébként ide járnak iskolába.
Filemon Mihály képviselő: Mi a helyzet a többi szolgálati lakással? Nem lehet megnézni, hogy
mindenki megérdemli-e azt a lakást, amelyet bérel?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Most már nem szolgálati lakásokról beszélünk, hanem
önkormányzati bérlakásokról, így a testület bárkinek bérbe adhatja a lakásokat.
Filemon Mihály képviselő: Az önkormányzat képviselő-testülete felülvizsgálhatná a bérleti
szerződéseket. Nem tudom, hogy pontosan hány bérlakásunk van, és hogy kik laknak a lakásokban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kájer László, Dr. Budai Dezső, Haga Csabáné, Hamza Zoltánné,
Farkas Lászlóné bérlik jelenleg az önkormányzati bérlakásainkat. Az Iskola tér 1. sz. alatti bérlakás
jelenleg üresen áll.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Az a probléma, hogy ha kérelmező nem kapja meg a lakást,
el fog menni a településről. Mi a helyzet a Széchenyi utcán lévő lakással, amit meg akartunk
vásárolni?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azóta nem keresett az eladó.
Kövér Attila képviselő: Két-három héten belül vége az iskolának, két-három hónapig üresen fog állni
akkor az a lakás? Van több probléma is az iskolában, amit meg kellene oldani, nem ez lenne az első.
Szerintem adjuk oda a bérlakást a család részére!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ismerem a családot, támogatnám is őket, de az is igaz, hogy
a tornaterem mellett lévő két szertárban is tanítunk, és az sem valami jó megoldás.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A KLIK az, akivel ez ügyben lehetne tárgyalni. A törvény annak idején
arról rendelkezett, hogy a KLIK az oktatási célú ingatlanokat veszi át. Az önkormányzati bérlakásra
ez pedig nem vonatkozik. Amennyiben a KLIK részéről bérbe akarják venni a lakást, annak anyagi
vonzata is van, és a testület elé lehet terjeszteni az ügyet. Tehát a KLIK-et kellett volna először
megkeresnie az iskolának, és a KLIK részéről kellett volna megküldenie a testület részére a
kérelmet. A jelenlegi igazgató asszonynak valószínűleg ilyen megbízatása a munkaköri leírásában
nincs. Pappné Gyulai Katalin tankerületi igazgató asszony az, akinek erre hatásköre van.

25

Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben fel fog merülni, hogy beszéljünk a KLIK-kel a bérbe
adásról, annak nem egy-két hónap lefolyása lesz. Arról is hallottam, hogy felmerült az is, hogy az új
lakó ne járjon át az iskola területén majd.
Filemon Mihály képviselő: Az utcára kell nyitni, ne járkáljanak az iskola udvaron a bérlők!
Kövér Mihály Csaba polgármester: A régi lakó is ott járt át.
Filemon Mihály képviselő: Őket ismertük, tanítottak bennünket. Egyébként ingyen kérte az
intézményvezető a lakást? Nincs leírva a kérelemben, hogy milyen formában vennék igénybe?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs probléma a kérelemmel, csak annyi, hogy a KLIK
igazgatójának hatáskörébe tartozik a kérelem benyújtása. Amúgy egy éves határozott időre szoktuk
a lakásokat újabban bérbe adni. Kérelmező azt mondta, hogy majd vásárolna később egy lakást a
településen. Kövér Attila képviselő felvetését is értem, ez egy élethelyzet, amit meg kell oldani.
Amennyiben a KLIK igazgatója megkapja az iskolaigazgató levelét, biztos reagálni fog, aztán majd
tárgyalunk róla. Addig is bérbe adhatjuk a lakást.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mindkét problémát meg kellene oldani.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A KLIK 2013. január 1. óta már megoldhatná a problémákat.
Semmit nem csináltak azóta az iskolán a KLIK részéről.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző asszony: A napelemes rendszert is az önkormányzat valósította meg.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Sajnos az irodahelyiség is tiszta salétromos.
Szakály Zsolt képviselő: A bérlakásban egyedi fűtésrendszer van, cserépkályha és konvektor is.
Amennyiben az intézménynek arra a lakóingatlanra szüksége lesz, akkor a fűtést is korszerűsítenie
kell. Nem olyan egyszerű ez, mint ahogyan elképzeljük. Amennyiben a KLIK megnézi az ingatlant,
nem valószínű, hogy meg fogja ezt, és a karbantartást csinálni. Az iskola költségvetésében sincs
ilyen sor. Tehát elébe megyünk azoknak a dolgoknak, amiknek még nem tudjuk, mi lesz a vége. Az
biztos, amit Kövér Attila képviselő is említett, hogy egy Nyírmártonfalván lévő család van egy
bizonyos élethelyzetben, amit meg kell oldani. Ez a mi dolgunk, foglalkozzunk ezzel, a KLIK pedig a
magáéval. Azt kell nézni, hogy a település lakosainak az élethelyzetét javítsuk, másrészt kérelmező
két gyereke ide jár iskolába.
Kövér Attila képviselő: 2013. óta több alkalommal nem volt logopédus, szakos oktató, stb. az
iskolában. Megoldotta ezt a KLIK? Most erről beszélgetünk fél óráig. A KLIK ezt megoldaná? Van egy
család, aki fedél nélkül van.
Piros Tibor képviselő: A nyírmártonfalvai gyermekek járnak ebbe az iskolába. Rendben van, hogy
fedél nélkül van a kérelmező, de a nyírmártonfalvai többi gyermek érdekét is tartsuk szem előtt! Az
is rendben van, hogy adjuk oda a lakást részükre három hónapra, de ha a KLIK is fogja kérni, akkor
nekik adjuk inkább oda, mert abból a falvasi gyermekek fognak profitálni. Van sok üresen álló lakás
a településen, meg kell keresni, valószínű kiadják a lakásokat albérletbe. Amennyiben kiadjuk a
lakást, akkor hogyan tesszük ki a bérlőt majd a lakásból? Gondoskodni kell a lakhatásukról?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nem tartalmazza a szerződés, hogy elhelyezésükről a szerződés
megszűnésekor gondoskodnunk kell. Amennyiben jogellenes állapot áll fenn, például ha nem fizet
lakbért, akkor kiköltöztethetjük a bérlőt.
Gajdos István képviselő: És akkor végül csak biztosítani kell valami lakást valahol majd neki.
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amennyiben rendelkeznénk szükséglakással, elhelyezhetnénk oda
azokat, akiknek ilyen okokból szűnne meg a szerződésük.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Egyébként ha nem akarjuk bérbe adni a lakáshoz tartozó garázst, azt nem kötelező, anélkül is bérbe
adhatjuk a lakást. Tehát ki szavaz amellett, hogy Bodnár Mariann részére a bérlakást a garázs nélkül
bérbe adjuk?

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 3 igen, 2 nem szavazat, 2
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Bodnár Mariann, Nyírmártonfalva, Szabadság u. 29. szám alatti lakos
részére a Nyírmártonfalva, Iskola tér 1. szám alatti lakást és nem lakás
céljára szolgáló helyiséget nem adja bérbe.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát nem adjuk bérbe a lakást. Amennyiben a KLIK megkeres,
akkor tárgyalni fogunk az ingatlanról. Saját hatáskörben pedig válaszolok iskolaigazgató asszony
kérelmére.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A 14. napirendi pont megtárgyalására Magyarország
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint elrendelem a zárt ülés megtartását.

15. EGYEBEK
Dr. Fekete Erzsébet jegyző asszony: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Kossuth u. 46. sz.
alatti önkormányzati bérlakás bérlőjének 133.340 Ft lakbértartozása van, amennyiben a képviselőtestület élni kíván a rendkívüli felmondás jogával, akkor ebben az esetben megteheti.
Filemon Mihály képviselő: Erről beszéltem.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amennyiben dönt a testület, megteszem a szükséges intézkedéseket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A bérlőt többször is felszólítottuk a tartozás rendezésére.
Filemon Mihály képviselő: Ráadásul most az a lakás egy átjáróház.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkérem akkor jegyző asszonyt, ismertesse a határozati
javaslatot.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző asszony: A képviselő-testület a lakásbérleti jogviszonyt felmondja, és
meghatalmazza a jegyzőt, hogy intézkedjen a lakás kiürítése valamint az elmaradt lakbér behajtása
ügyében.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem hangzott el.) Egyetért-e a javaslattal
a képviselő-testület? Kérem, szavazzunk!

A jegyző asszony által ismertetett szóbeli előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7
képviselő 5 igen, 0 nem szavazat, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a 107/2013. (X. 29.) önkormányzati határozattal bérbe adott,
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 42. sz. alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyát 2017. június 30. napjára a lakásbérleti szerződés 2. pontjában
foglalt rendkívüli felmondási ok következtében felmondja.
Felszólítja a bérlőt, hogy a felmondás utolsó napján a lakást üres, tiszta,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak adja át.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a lakás kiürítése, valamint a 130.340 Ft
összegű lakbértartozás behajtása ügyében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
Határidő: 2017. június 30., illetve folyamatos.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehetőség nyílt helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztésére, valamint helyi közétkeztetés fejlesztésére pályázatot benyújtanunk. A
pályázati felhívásban két célterület szerepel, de új piacot nem lehet létesíteni a pályázatból. A
közétkeztetés fejlesztésére viszont benyújthatjuk a pályázatot. A kiírás szerint a pályázható összeg
kb. húszmillió forint, melyhez önkormányzatunknak öt százalék saját forrást kell biztosítania. A
képviselő-testületnek arról kell határoznia, hogy nyújtsuk be a pályázatot, én, mint polgármester
pedig nyilatkozom, hogy az önrész rendelkezésre áll. Nagy üst, gázfőző, edényzet is beszerezhető a
pályázat keretében. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Azi előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2017. (V. 25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
támogatási kérelmet kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, a helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése című pályázati felhívásra.
A fejlesztés megnevezése: „A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
Konyhájának fejlesztése”.
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A fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i):
- 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2. sz. 238/1 helyrajzi szám.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester.

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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