Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. szeptember 28-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
15/2017. (IX. 29.)

Tárgya
2017. évi költségvetési rendelet módosítása.

Az ülésen hozott határozatok:
55/2017. (IX. 28.)
56/2017. (IX. 28.)
57/2017. (IX. 28.)

58/2017. (IX. 28.)
59/2017. (IX. 28.)
60/2017. (IX. 28.)
61/2017. (IX. 28.)
62/2017. (IX. 28.)
63/2017. (IX. 28.)
64/2017. (IX. 28.)
72/2017. (IX. 28.)

73/2017. (IX. 28.)

74/2017. (IX. 28.)

75/2017. (IX. 28.)

76/2017. (IX. 28.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázat
benyújtása.
Nyírmártonfalva közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi
beszámoló tudomásul vétele.
a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató tudomásul vétele.
A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi beszámolójának
tudomásul vétele.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2016-2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásul vétele.
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása.
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Alapító Okiratának
jóváhagyása.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2017-2018. évi munkatervének tudomásul vétele.
A helyi környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, víz és
zöldterület kezelési feladatairól szóló tájékoztató elfogadása.
Horváthné Császi Andrea, Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti lakos
Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti lakás céljáró szolgáló helyiség
bérbe adására vonatkozó kérelmének elutasítása.
Madar József, 4263 Nyírmártonfalva, Reviczky t. 3. szám alatti lakossal
használati szerződés megkötése a tulajdonát képező Nyírmártonfalva,
Darvas t. 9. sz. alatti ingatlan használatára vonatkozóan.
a VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú pályázaton elnyert falumúzeumként és volt
iskolaként megjelölt épület felújításának támogatásáról szóló 44/2016. (III.
30.) sz. határozat módosítása.
Molnár Lajosné és Antal János tulajdonát képező, Nyírmártonfalva,
Debreceni út 13. sz. ingatlanára 1.600.000 Ft összegben vételi ajánlat
megtétele.
a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 2017.
október 7-ére a Művelődési Ház épületének ingyenes bérbe adása.
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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. szeptember 28. napján 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Szakály Zsolt képviselő

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Asztalos János rendőr alezredes – a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság részéről
Szentesi Bálint rendőr alezredes – a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség
részéről
Szűcsné Tardi Ildikó intézményvezető – a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési
Központ részéről

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 6 képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot
tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, az alábbi kiegészítésekkel:
- Az ötödik napirendként szerepeltetett, ÁMK Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának
megtárgyalása lekerül a napirendről, helyette a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról szóló, valamint a Nyíradonyi Szociális Szolgáltatási Központ
Alapító Okiratáról szóló előterjesztés megtárgyalására kerül sor.
- Egyebek napirendi ponton belül a VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú pályázaton elnyert falumúzeumként
és volt iskolaként megjelölt épület felújításának támogatásával kapcsolatban meghozott 44/2016.
(III. 30.) sz. határozatunk módosításáról szóló előterjesztés megtárgyalására kerül sor.
- Szintén az Egyebek napirendi ponton belül a Nyírmártonfalva, Debreceni út 13 . sz. alatti ingatlan
megvásárlásáról szóló szóbeli előterjesztés megtárgyalására kerül sor.
- Javaslatot teszek a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat művelődési ház ingyenes
bérbe adására vonatkozó kérelméről az Egyebek napirendi ponton belül szóbeli előterjesztés
alapján.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.
Filemon Mihály szeretnék javaslatot tenni utolsó napirendi pont előtt díszpolgári cím
adományozásának megtárgyalására.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A rendeletünk szerint első évben már megtörtént az első három
díszpolgári cím adományozása. Ebben az évben már nem lehet javaslatot tenni díszpolgári cím
adományozására, a javaslatot a rendelet értelmében május 31. napjáig kell kezdeményezni.
Filemon Mihály képviselő: Címzetes főjegyzői cím adományozásának megtárgyalására szintén
javaslatot szeretnék tenni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Egyebek napirenden belül megtárgyaljuk a címzetes
főjegyzői cím indítványozását.
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A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő a napirendi
pontokat 6 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
1./

Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

2./

Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

3./

Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról, valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: érintett szervezetek képviselői.

4./

Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2016-2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó intézményvezető

5./

Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról, valamint a Nyíradonyi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító
Okiratának módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

6./

Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2017-2018. évi munkatervéről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó intézményvezető.

7./

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

8./

Előterjesztés a Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

9./

Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
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10./

-

Egyebek.

Előterjesztés Horváthné Császi Andrea, Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti lakás
céljára szolgáló helyiség bérbe adására vonatkozó kérelméről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
- Előterjesztés a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület
hagyományőrző faragott utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó kérelméről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
- Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Darvas t. 9. sz. ingatlan használati szerződéséről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

-

Előterjesztés a VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú pályázaton elnyert falumúzeumként és volt
iskolaként megjelölt épület felújításának támogatásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

-

Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Debreceni út 13 . sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

-

Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi művelődési ház ingyenes bérbe adására
vonatkozó kérelméről.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

-

Előterjesztés címzetes főjegyző cím adományozásának indítványozásáról.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.

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: Van-e kérdés a polgármesteri jelentéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést tudomásul veszi.
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2. NAPIREND
Előterjesztés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság támogatja a pályázat benyújtását, a
határozati javaslatban most már ismert a pályázat forrásösszetétele. A beruházás 13.589.494 Ft,
melynek saját forrása 3.589.494 Ft.
Kövér Mihály Csaba polgármester: 2018. december 31-től a bölcsődei ellátás kötelező feladattá
válik. A bölcsőde kialakítására tízmillió forint támogatást lehet igényelni. Épületfelújítás,
eszközbeszerzés is támogatott. Az iskolánál lévő valamikori önkormányzati szolgálati lakásban
alakítanánk ki a bölcsődét, ehhez közel van az óvoda és az iskola is. Több mint ötmillió forintba
kerül csak a kötelező eszközök beszerzése. Négy fő munkahelyet teremt a bölcsődei ellátás. A lakás
nagyon régi, a villanyvezetékeket, nyílászárókat és a burkolatokat cserélni kell. Válaszfalat kell
építeni, és a cserépkályhát ki kell bontani. Az építési árajánlat először tíz és fél millió forintról indult.
Mozgáskorlátozott mosdó kialakítása is szükséges. A következő évben is csak tízmillió forintra lehet
majd pályázni, ezért most mindenképp megpróbáljuk benyújtani a pályázatot. Kérem a testületet,
hogy támogassa a pályázat benyújtását, és a három és fél millió forint önrészt biztosítsa. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? Javaslom a határozati javaslat elfogadását, kiegészítve az
ismertetett forásösszetétellel.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont
szerinti a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására a
nyírmártonfalvai 241. hrsz. alatti, ténylegesen Nyírmártonfalva,
Iskola tér 1. szám alatt fekvő, általános iskola, tornaterem és
lakóház, udvar megnevezésű ingatlanon a lakóház átalakításával.
Rendelkezik a beruházás megvalósításához szükséges 3.589.494 Ft
összegű saját forrással, melyet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében elkülönítetten erre a célra rendel felhasználni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására.
Felelős: Polgármester, Jegyző.
Határidő: 2017. szeptember 28.

3. NAPIREND
Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok ellátásáról,
valamint a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi munkájáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszöntöm körünkben a napirendi pont előadóit. Kérdezem,
hogy a közrend-közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóhoz van-e kiegészítése alezredes úrnak?
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Asztalos János alezredes: A beszámoló elkészült, Nyírmártonfalva település vonatkozásában nem
sok mindent lehet beleírni. A település már több éve ilyen szerény számadatokkal rendelkezik a
beszámolót nézve. Az itt élő emberek jogkövetőek, ritkán vagyunk jelen ilyen tekintetben a
településen. A körzeti megbízott is a településen él, elmondása szerint apróbb dolgok fordulnak elő,
amit rendbe kell tenni. Közlekedésbiztonsági szempontból van mit javítani Hajdú-Bihar megyében.
Alaposabban fogjuk ellenőrizni a gyalogosokat, járműveket, kerékpárosokat. A stoptáblánál például
a szabályos megállást, elsőbbségadást szintén szigorúan ellenőrizzük, valamint a kerékpárosok
kivilágítását. Bűnügyi szempontból az mondható el, hogy kilenc bűncselekmény történt a vizsgált
időszakban: lopás, testi sértés. Két-három olyan család van, akik visszaesők ebben a tekintetben.
Kiemelt bűncselekmény, rablás, zsarolás nem történt. A migrációval kapcsolatban megpróbálunk
helyt állni, az erőinket átcsoportosítani. A kor követelményeinek megfelelően próbáljuk működtetni
a rendőrkapitányságot. A vámospércsi rendőrőrs átalakítása folyamatban van, ez főként személyi
állományt érint, új szolgálati helyekre kerültek át rendőrök. Törés, változás nem következett be, a
működés zökkenőmentes. A nyíradonyi rendőrőrsön parancsnokváltás történt. Köszönöm a
képviselő-testület, a polgármester, és a polgárőrség támogatását. A roma nemzetiségi
önkormányzattal is előrelépés történt az együttműködés területén. A cigánybál is
zökkenőmentesen lezajlott, nem volt verekedés, csendháborítás sem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szabálysértési törvényben szigorítás várható, bizonyos
esetekben egyből kötelező bírságot kell alkalmazni, ezt egy újságcikkben olvastam. Foglalkoztatja a
települést a drog egy bizonyos fajtájának jelenléte, vagyis hogy a rendőrség tud-e ezzel valamit
kezdeni?
Asztalos János alezredes: A szabálysértési törvény módosítása felröppenő hír, nyilván szigorítani
akarja a szabályozást a jogalkotó. Az elsődleges baleseti okokkal összefüggő bírság tekintetében
történne ez egyébként meg. A balesetek száma emelkedett. Az, hogy hogyan, milyen formában lesz
elfogadva a törvény, még nem ismert. A herbafű a településen jelen pillanatban olyan szinten van
jelen, mint a cigaretta annak idején a gyermekek körében. A herbafű szabadon forgalmazható,
keverhető, szívható. Jelen pillanatban nem szerepel a tiltott listán. A pszichoaktív szereknél már van
szankcionálás, az elmúlt időszakban volt is ezzel kapcsolatban intézkedésünk, és még lesz is. Kicsit
megcsíptük azoknak a körét, akik ezzel foglalkoztak. Úgy gondolom, mindig lesz majd, aki ezt fogja
csinálni. Kábítószert találtunk, a terjesztői magatartásért öt-tíz év szabadságvesztés jár. Nem mindig
vannak a fiatalok tisztában a pontos következményekkel. A herbafű azért népszerű, mert előállítása
olcsó, és kisebb pakkokban árusítják. A megoldás az lenne, hogy a jogalkotó tisztába tegye, mi
számít pontosan pszichoaktív szernek, mi az, ami konkrétan büntethető. Olyan is előfordult ugyanis,
hogy nem tudtuk az illetőt eljárás alá vonni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a képviselő-testület részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás?
Gajdos István képviselő: A fiatalok, akik a terjesztéssel foglalkoznak, és állítólag nem ismerik a
büntetőfeltételeket, szerintem csak ezt mondják.
Asztalos János alezredes: Amikor egy ilyen dolog elkezdődik, mindig az anyagi oldaláról kezdődik el.
Aztán, amikor elkapják az illetőt, akkor szembesül igazán a büntető eljárással. Hírekben, stb. látja a
dolgokat, de addig nem szembesül vele igazán, amíg ez nem őt érinti.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszönjük kapitány úr és az őrs munkáját, további eredményes
munkát kívánok! Javaslom a testület részére a beszámoló elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság
– Nyírmártonfalva
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló – 2016.
évi beszámolóját tudomásul veszi.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Felkérem Szentesi István alezredes urat, a határőrőrség
munkájáról adjon számot részünkre!
Szentesi Bálint alezredes: Nyírmártonfalva település a nyugalom szigete az illetékességi területen
belül. 2017-ben kicsit kevesebbet tudtunk jelen lenni a településen. Megpróbáljuk már az
átkelőhelyen kiszűrni például az ittas vezetőket. Ezeknek nagy része egyébként külföldi állampolgár.
A közlekedésbiztonsági helyzettel kapcsolatban el tudjuk mondani, hogy a jogalkotónak át kell
gondolni a szabályértési bírságot. Próbáljuk a közlekedési szabályokat tudatosítani például a román
sofőrök tekintetében. Probléma legtöbbször, hogy amikor egy román állampolgárral szemben
próbálunk eljárni mondjuk közigazgatási bírság kapcsán, akkor legtöbbször tolmácsot szeretnének
bevonni. Nem áll mindig rendelkezésünkre a tolmács, és ráadásul a tolmács díja majdnem annyi,
mint a kiszabott bírság maga. Reméljük, a jogszabályváltozás kezeli majd ezt a jogi anomáliát. Az
átkelőhelyen több mint egymilliós forgalom volt. Négy év alatt négyszázezer fővel emelkedett a
nyírábrányi határátkelőhely közúti forgalma. A migráció is valóban megerősödött a román
határszakaszon, így az elfogások száma is növekedett. Ebben az évben már több elfogás volt, mint
az elmúlt év egészében. Szeretném megköszönni a rendőrség munkáját. Nincs olyan információnk,
hogy rajtunk keresztül migráns csoport érkezett volna be az országba. nem lehet egyébként egy
lapon említeni a déli határszakaszt ezzel a határszakasszal, így itt kerítésre nincs szükség.
Nyírmártonfalvát a migráció nem érinti. Sikeresen megküzdünk a migrációval. 2016-ban a
figyelmeztetés és helyszíni bírság aránya a közlekedéssel kapcsolatban ötven-ötven százalék. A
figyelmeztetést is rögzíti a rendszer, sorozatos elkövetés esetén jön a bírság. Ebben az évben erőink
nagy részét a zöldhatár őrizet veszi igénybe. A debreceni repülőtéren negyvennyolc emberem van
benn, meghaladta a forgalom a kétszázezer főt. Most bejelentettek még egy Debrecen-Moszkva
járat bevezetését is. Az erőinket mindig koncentrálni kell oda, ahol szükség van rá. Ígéretet kaptunk
létszámbővítésre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Felhozódott
az az elképzelés, hogy Nyírábrány nagyhatár lesz. Van-e céldátum már ezzel kapcsolatban?
Mennyire behajthatók a külföldi állampolgárokkal szemben kiszabott közigazgatási bírságok?
Szentesi Bálint alezredes: A közrendi rendbírság a legjobban behajtható, ez a szállító cégekkel
szemben van kiszabva. A közigazgatási bírságoknak csak kb. 60-65%-át tudjuk behajtani. Ez a szám
egyébként 40%-ról növekedett fel. A nagyhatár átkelőhelyről nem tudok pontos időpontot
mondani, a tervezési munkálatok elkezdődtek. Lenne még tervben egy bicikli út építése is. Azt
szeretnénk, ha a személy és a teherforgalom el lenne különítve egymástól. Hozzá fogják kötni
szerintem egyébként a megvalósítást a 48-as főút felújításához. Talán 2019-re elkészülhet a
nagyhatár.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a tájékoztató
elfogadását.

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség 2016.
tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

évi

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség megküldte
részünkre a 2016. évi beszámolót, melyet eljuttattam a testület részére. Előadó nincs jelen a
katasztrófavédelem részéről, a felmerülő kérdéseket továbbítom részükre. Van-e kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadásra javaslom a beszámolót.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Debreceni Katasztrófavédelmi
beszámolóját tudomásul veszi.

Kirendeltség

2016.

évi

4. NAPIREND
Szakmai beszámoló a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2016-2017. évi tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Szűcsné Tardi Ildikó intézményvezető: A 2016. évi munkatervből kiindulva készítettem el a
beszámolót, igyekeztem átfogó képet adni a végzett munkáról.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a beszámoló elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2016-2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
tudomásul veszi.

5. NAPIREND
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról, valamint a Nyíradonyi Szociális Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító
Okiratának módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Bagamér önkormányzata bejelentette, hogy kiválik a társulásból,
így módosul a Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat is. Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a Társulási Megállapodás módosítását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról szóló – az előterjesztés mellékleteként csatolt 1661-38/2017.
számú Társulási Megállapodást módosító okiratot, valamint az 166139/2017. számú, egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást
jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét
értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az alapító okirat módosítása is szükséges. Van-e kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ – az
előterjesztés mellékleteként csatolt 1661-40/2017 számú Alapító Okiratot
módosító okiratát, valamint az 1661-41/2017. számú, egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Központot a testület döntéséről értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája 20172018. évi munkatervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A munkaterv elején két oldal jogszabályi hivatkozás található,
sok mindennek meg kell felelnie az intézménynek. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a munkaterv elfogadását.
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos
Óvodája 2017-2018. évi munkatervét tudomásul veszi.

7. NAPIREND
Tájékoztató a település környezetvédelmi helyzetéről, különös tekintettel a parlagfű és egyéb
allergén növények irtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztés készítője részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A közmunkaprogram keretében is folyik az utak mellett a
parlagfűmentesítés. Vannak egyedileg kezelendő esetek a településen.
Filemon Mihály képviselő: Azokon a területeken, ahol a közmunkások bozótirtást végeznek, nem
lehetne-e ott a szemetet is összeszedetni velük? Otthagyják maguk után a szemetet. Nem győzöm
felszedni utánuk a szemetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Folyamatosan figyelmeztetjük őket, zsákot is kapnak, hogy
összeszedjék a szemetet. Nem kell utánuk összeszedni, jelezni kell felénk, és visszaküldöm őket
összeszedni a szemetet.
Piros Tibor képviselő: A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban az a probléma merült fel, hogy
ebben a hónapban nem mentek végig a Szabadság úton és a Debreceni út végéről sem vitték el a
szemetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben ilyen történik, jelezni kell felénk, és mi jelezzük a
szolgáltató felé a problémát. Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a helyi környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
víz és zöldterület kezelési feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

8. NAPIREND
Előterjesztés a Települési Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. A
kiadások előirányzata megnövekedett a benyújtott pályázataink önerejével. A Bizottság javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A könyvvizsgáló szintén javasolta a rendelet-tervezet
elfogadását. Megkaptuk az előleget a tornaszoba kialakítására, valamint az ASP rendszer
bevezetésére. A közmunkaprogramokra szintén előleget folyósítanak. Ezeket a forrásokat
elkülönítetten kell kezelnünk. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
15/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.10.) 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
feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatával a 2017. évi költségvetése módosításáról
a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett müködési és felhalmozási pénzeszközök,
közhatalmi bevételek, saját bevételek, finanszírozási bevételek, valamint pénzmaradvány előirányzatának
növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegét:
Bevételt
Kiadást

145.211.625 Ft-tal
145.211.625 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmmozási

412.952.227
453.525.686
40.573.459
33.039.459
7.534.000

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

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
306 871 686
147 685 700
25 473 600
102 221 606
20 975 000
10 515 780

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
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2 761 780
……………

5 927 000
……………
427 000
……………
……………
1 400 000
146 654 000
136 143 000
……………
10 511 000
……………
……………
……………
……………
……………

6 454 009

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

- 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 forrásbólmegvalósuló 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 a személyi juttatások előirányzatát 472.500.-Ft-tal,a munkaadót terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 70.000.-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 16.235.761.-Fttal, egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4.988.780.-Ft-tal a felhalmozási kiadásokon belül a
beruházások előirányzatát 124.268.000.-Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 1.176.584.-Ft-tal megemeli a
tartalék előirányzatát 2.000.000.-Ft-tal lecsökkenti.

( 2) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2017.
évi költségvetéséről szóló 1/2017.II.10.) önkormányzati rendelet előrányzataira vonatkozó 1., 2.,
5.,6.,8.,10.,11., 13., 14., 17., 18.,21.,22., mellékleteket hatályon kívül helyezi és a rendelet-tervezethez
előterjesztett 1., 2., 5., 6.,8.,10.,11., 13., 14., 17.,18., 21.,22., mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nyírmártonfalva, 2017. szeptember 28.
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Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2017. szeptember 29.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba polgármester: A következő napirend megtárgyalására elrendelem a zárt ülés
megtartását.

10. EGYEBEK
Előterjesztés Horváthné Császi Andrea, Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti lakás
szolgáló helyiség bérbe adására vonatkozó kérelméről.
Előterjesztés: szóban.

céljára

Kövér Mihály Csaba polgármester: A kérelmet megküldtem a képviselő-testület részére. Van-e
javaslat?
Filemon Mihály képviselő: Nem támogatom a kérelmet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a képviselő-testület részére a kérelem elutasítását.
Egyetért-e az elutasítással a képviselő-testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Horváthné Császi Andrea, Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti
lakos Nyírmártonfalva, Krucsa t. 15. szám alatti lakás céljáró
szolgáló helyiség bérbe adására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Megbízza a polgármestert, hogy kérelmezőt a testület döntéséről
értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2017. október 13.

Előterjesztés a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület hagyományőrző
faragott utcanévtáblák kihelyezésére vonatkozó kérelméről.
(Előterjesztés: szóban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kérelmet kiküldtem a képviselő-testület részére. Kérelmező
felsorolta beadványában, hogy hol helyezne el faragott utcanév táblákat. Egyetértek a kérelemmel,
de a Cigánysor elnevezést nem javaslom kirakni. A helyi romáknak ez nem okozna problémát, de
amennyiben egy idegen látogat a településünkre, negatív hangvétele lehet egy ilyen táblának, és
ügyet csinálhat belőle.
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Piros Tibor képviselő: Egyetértek ezzel a gondolattal. Valamint a Macsi telep elnevezése sem
pontos, mivel az valójában Macsi-hegy.
Gajdos István képviselő: A Cigánysor elnevezést én sem támogatom kirakni.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Mi igazolja egyébként ezeket az elnevezéseket? Egy komolyabb gyűjtés
esetleg igazolná az elnevezéseket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ezek a településen ismert elnevezések. A Falukönyvben is
szerepelnek.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Közterület használatot érint a kérelem, a testületnek hozzá kell járulnia,
hogy ezeket a táblákat az Egyesület elhelyezhesse.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azt gondolom, hogy azokkal az elnevezésekkel, amik közismertek
és szájhagyomány útján terjedtek el, azokkal nincs semmi probléma.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A most itt élők közízlését, önbecsülését sértheti valamelyik elnevezés,
és kérhetik a lakók, hogy a táblákat eltávolítsák.
Filemon Mihály képviselő: Az önkormányzat hogy jön itt képbe? Azt írták a kérelembe, hogy az ott
élők engedélyével, kerítésekre helyeznék el a táblákat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ha mindenhol az ott lakók engedélyével helyezik el, akkor nincs
probléma.
Piros Tibor képviselő: Nehogy zavaró legyen más, idelátogató emberek számára valamelyik tábla,
vagy akár egy mentősnek például. Ők egyértelműen a Mihálydi utcát keresnék, nem pedig a
Cigánysort.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Tegyék ki oda a táblákat, ahol a lakók megengedik!
Filemon Mihály képviselő: Nem is engedélyt kellett volna tőlünk kérni, csak tudomásul vételt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Vagy csak tájékoztatást kellett volna részünkre adniuk.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző. Annyira kell felhívni az Egyesület figyelmét, hogy amennyiben nem
közterületre kerül elhelyezésre a tábla, akkor nincs akadálya annak kihelyezésére, valamint hogy a
Cigánysor elnevezés ne legyen kitéve, és a hivatalos utcanév elnevezést ne zavarják a táblák. Egy
ilyen tájékoztatást adunk az Egyesület részére. Döntés nélkül, írásban értesítjük az Egyesületet.

Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Darvas t. 9. sz. ingatlan használati szerződéséről.
Előterjesztés: szóban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Madar József tulajdona a szóban forgó ingatlan. A tetőszerkezet
megbomlott, és a kéménnyel is gondok vannak. Madar József azt ajánlotta fel, hogy egy ingyenes
használati szerződést kössünk, és akkor használhatjuk szükséglakásnak az épületet, cserébe pedig
apróbb javításokat elvégeznénk. Öt évre javaslom a használati szerződés megkötését.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatjuk a szerződés megkötését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Több hozzászólás nem
volt.) Kérem szavazzunk!
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Madar József, 4263 Nyírmártonfalva, Reviczky t. 3. szám alatti
lakossal használati szerződést köt a tulajdonát képező
Nyírmártonfalva, Darvas t. 9. sz. 0384/22 hrsz. alatti ingatlanon lévő
lakás céljára szolgáló helyiség használatára vonatkozóan öt év
időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a használati szerződést aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2017. október 20.

Előterjesztés a VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú pályázaton elnyert falumúzeumként és volt iskolaként
megjelölt épület felújításának támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A támogató előírja a képviselő-testületi kötelező formájú
határozat meglétét. Jegyző asszony a határozati javaslatban szereplő önerő összegét már
elkülönítette a költségvetésben, valamint folyamatban van az előleg lehívása is. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP-6-7.4.1.1-16
kódszámú Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című
pályázati felhívással kapcsolatosan 2016. március 30. napján kelt, 44/2016. (III.30.)
számú határozatát a 2017. július 14. napján kelt Támogatói Okiratban szereplő
tartalomra tekintettel módosítja az alábbiak szerint:
1. A projekt címe: Falumúzeum külső felújítása és környezetének rendezése
2. A projekt azonosítószáma: 1774165834
3. A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4263 Nyírmártonfalva,
Kossuth utca 33.
4. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 4263 Nyírmártonfalva, 55
hrsz.
5. A felhívás száma: VP-6-7.4.1.1-16
6. A Projekt teljes költsége összesen (Ft): 50 194 266 Ft
7. A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft): 42 235 256 Ft
8. A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft): 7 959 010 Ft

15

9. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (Ft) 10 070 787 Ft
10. A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft): 7 959 010 Ft
A fenti önerő biztosítása saját forrásból történik.
11. Támogatás összege (Ft): 40 123 479 Ft
12. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önerő
összegét a költségvetésében elkülöníti.
Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Debreceni út 13 . sz. alatti ingatlan megvásárlásáról.
Előterjesztés: szóban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Értékbecslő becsülte fel a Molnár Lajosné tulajdonát képező
Debreceni út 13. sz. alatti ingatlan értékét. A tulajdoni lapon két, számukra is ismeretlen név
szerepelt, az elbirtoklás egy évig zajlott. Most megkerestek a tulajdonosok, hogy rendben van a
tulajdoni jog. Az ingatlanért 1.800.000 Ft-ot kérnének. Az ingatlan komfort nélküli, víz az udvarban
található. Egyébként jó állapotban van. Kérdezem, mi a testület véleménye?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ilyen áron úgysem tudunk vásárolni ingatlant.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Tarthatjuk az 1.600.000 Ft-os vételárat. Amennyiben eladó az ingatlan,
úgyis eladják. Nyilván pénzbe került az elbirtoklás, de így legalább forgalomképes lett az ingatlan.
Egy év alatt egyébként egy ilyen ingatlan állapota jelentős mértékben romlik.
Filemon Mihály képviselő: Maradjunk az 1.600.000 Ft-os vételárnál!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) A Széchenyi utcán lévő
ingatlan vételára kétmillió forint, és azért az egy beköltözhető lévő állapotban lévő lakás. Tehát az
eladót arról tájékoztatom, hogy 1.600.000 Ft-ért szeretnénk megvásárolni az ingatlant. Egyetért-e
ezzel a képviselő-testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Molnár Lajosné és Antal János tulajdonát képező, Nyírmártonfalva,
Debreceni út 13. sz. ingatlana megvásárlásával kapcsolatban megbízza a
polgármestert, tájékoztassa az eladókat, hogy az ingatlanra 1.600.000 Ft
összegben kíván vételi ajánlatot tenni.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi művelődési ház ingyenes bérbe adására
vonatkozó kérelméről.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. október 7-én
Romanapot tart. Rossz idő esetére kérné a művelődési ház épületének ingyenes használatát. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom az épület
ingyenes bérbeadását.
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2017. (IX. 28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület
a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az
önkormányzat tulajdonát képező Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 18.
sz. alatti Művelődési Ház épületét 2017. október 7. napjára
ingyenesen bérbe adja.

Előterjesztés címzetes főjegyző cím adományozásának indítványozásáról.
(Szóbeli előterjesztés.)
Filemon Mihály képviselő: Tasó László urat szerettem volna díszpolgári címre javasolni. A
szennyvízberuházás önerejét is nézve, nem tudta volna sok család azt a szóban forgó 280.000
forintot kifizetni. Jelentős szerepe volt Tasó Lászlónak sok más pályázatunkban is. Aki még nagyon
sokat dolgozott Nyírmártonfalváért, az Dr. Fekete Erzsébet jegyző asszony. Meg van a hozzáállása,
szakmai tudása. Sokat dolgozott a településünkért. Megilletné őt egy címzetes főjegyzői cím.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kezdjük az egyszerűbbel! Dr. Fekete Erzsébet részére a címzetes
főjegyzői cím adományozását támogatom.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Formai kötöttség van a címzetes főjegyzői cím adományozására.
Elkészíteném az előterjesztést és a határozati javaslatot. Köszönettel veszem, ha ilyen határozott
szándék áll fenn. Azért lenne szükség az előterjesztésre, hogy megfeleljen a felterjesztési
követelményeknek a címadományozás. Jegyzői előéletem a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Következő testületi ülésünkre elkészül az előterjesztés.
Polgármesterként hatásköröm van a Nyímártonfalva Községért kitüntető cím adományozására,
mely volt is eszemben egyébként. Ebben az évben a Focicsapatnak adományoztam ilyen címet.
Filemon Mihály képviselő: Nem egy kategória ez. Ott voltak például a Falukönyv író is, ők is
megérdemelnének egy ilyen címet!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ők is megkaphatják 2018-ban.
Filemon Mihály képviselő: Nem egy kategória a falukönyv írók köre a focicsapattal. Komoly munkát
végzett a Falukönyv írók köre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én azért megvédem a focicsapatot, jelentős munkát végeztek.
Filemon Mihály képviselő: Én nem azt mondom, hogy a focicsapat nem érdemli meg, csak hogy a
Falukönyv írók köre miért nem részesült ilyen címben?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Falukönyv íróinak neve szerepel az ezer példány könyvben.
Filemon Mihály képviselő: Groskáné Irénke és Erdős Gáborné is úgy érezte, hogy megérdemelt
volna a Falukönyv írók köre is egy ilyen címet. Azt szeretném még jelezni, hogy augusztus 20-án egy
zászló sem volt kihelyezve a településünkön.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez így van, sajnos ezt elmulasztottuk.
Filemon Mihály képviselő: Készül a díszpolgárok portréja?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

18

