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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 16-án tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt képviselők (6 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes
kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

Tűzoltóság

finanszírozásával

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van a napirendhez. Nyíradonyban
részt vettem a víziközmű szolgáltatással kapcsolatos megbeszélésen, ahol szóba került a
tűzoltóság ügye is. Tasó László országgyűlési képviselő tájékoztatott, hogy félévkor átnézik a
tűzoltóság finanszírozását. Ekkora ellátási területen nem szükséges két laktanya működése.
Azon is gondolkodnak, hogy a debreceni tűzoltóság alegysége lenne majd a nyíradonyi. Két
alternatíva van. Abban maradtunk, hogy ha a finanszírozásra igent mondunk, akkor is csak
egy negyedévre. Nyíradony is ilyen döntést fog hozni. Még az sem biztos, hogy ki kell
fizetnünk, ha a finanszírozás változik. A vámospércsi és nyíradonyi kivonulás közötti
időtartam között nem volt különbség. Mindkét alkalommal riasztástól számítva tizenhattizennyolc perc alatt értek ki a tűzoltók. Nyíradonyban laktanya van, onnan egyszerűbb a
kivonulás. Tervezve erre a célra nincs a költségvetésünkben, ettől függetlenül támogathatjuk a
tűzoltóságot. Amennyiben nem támogatjuk őket, akkor úgy döntünk, hogy a debreceni
tűzoltóság látja el a feladatot. Ők huszonöt-huszonnyolc perc alatt vannak itt. Természetesen
öt-hat perc is számít egy tűzesetnél. Álláspontom az, hogy negyedévi finanszírozást ítéljünk
meg a tűzoltóságnak, aztán majd látjuk. A döntés a képviselő-testületé.
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Antal Gábor képviselő: Meglepett, hogy huszonöt főt foglalkoztat a tűzoltóság. Jó dolog az,
hogy ennyi embert foglalkoztatnak. Az lenne jó, ha támogatást adunk, és tudnának két
nyírmártonfalvai tűzoltót is foglalkoztatni. Nem hivatásos tűzoltóság jött létre, hanem
önkéntes. Mindenképp kell foglalkoznunk azzal, hogy a lehető legrövidebb idő alatt itt legyen
a tűzoltó. Vámospércsről hamarabb itt van, mint Debrecenből. Jó lenne, ha szét lehetne
bontani ezt a Vámospércs-Nyíradonyi tűzoltóságot csak vámospércsire és csak nyíradonyira.
Nekünk akkor csak a vámospércsi tűzoltóságot kellene támogatnunk lakosságszám arányában.
Nyíradonyban a laktanyában főállásban dolgoznak a tűzoltók, Vámospércs ebben a térségben
ellátná a többi települést: Újlétát, Nyírmártonfalvát, Bagamért. Én Vámospércshez szeretnék
csatlakozni, nem a távolabb lévő Nyíradonyhoz. Nem tudom, meg lehet-e ezt lépni. Hozzon
létre Vámospércs egy kisebb, szűkebb szervezetet! Azzal jobban járnánk. De mindenképp
foglalkoznunk kell azzal, hogy ne Debrecenből várjuk a tűzoltókat. Amennyiben adunk
támogatást, akkor Vámospércsnek adjuk, ne pedig két településnek!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudom, mit mond az ágazati törvény, milyen
lefedettség szükséges egy tűzoltóság működéséhez. Minden tűzoltó főállású itt, tűzoltó
vizsgájuk van. Három nyolcórás alkalmazottal lehet a diszpécseri szolgálatot ellátni. Személy
szerint meglepődtem azon, hogy Vámospércsnek magasabb nyolcmillió forinttal a
bérköltsége. Nem tudom, miből adódik a különbség. Arra, hogy szétszedjék a tűzoltóságot,
arra szerintem nincs lehetőség.
Antal Gábor képviselő: Szerintem ahogy létrejött és megalakult, úgy szét is lehet szedni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Változott a katasztrófavédelmi törvény. Szerintem a
járások kialakításával lehet, csak a nyíradonyi tűzoltóság marad. Szerintem negyedévre ítéljük
meg a támogatást. Azt, hogy kilépjünk, nem tartom célszerűnek.
Antal Gábor képviselő: Nem kell kilépni, váljanak szét! Debrecenből is kijön a tűzoltóság
annyi idő alatt, mint Nyíradonyból, vagy Vámospércsről.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerintem most nagyobb egységekben való szerveződés
van.
Debreceni Zsolt képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nekem is az tűnt fel, hogy a vámospércsi
bélköltségek sokkal magasabbak, mint a nyíradonyinak. Egyetértek Antal Gábor képviselővel,
feltétlenül szükség van rájuk. Jó lenne viszont, ha Nyírmártonfalváról is alkalmaznának
embereket, ha már támogatjuk őket. Másik dolog, hogy a költségvetésünkben nem terveztünk
erre a célra. Jó lenne, ha tényleg szét lehetne őket választani, és csak az egyik települést
kellene támogatnunk. Adjunk időt, ha most támogatjuk is, nem muszáj egyből utalni a pénzt.
Szakály Zsolt képviselő: Szerintem nem járható út a szétválás. A vámospércsi tűzoltókocsik
közül sok nem alkalmas műszakilag. Másik pedig: megfelelő területnagyságra van szükség. A
működési kiadások kicsit meglepőek. Pl. Vámospércsen az épület fenntartási költsége is
nagyobb. A gépkocsinál ugyanez a helyzet. Vámospércs bérköltsége pedig jelentősen
magasabb. Nyilván meg vannak ennek az okai, de érdekes lenne megvizsgálni. Mindenképp
támogatnunk kell a tűzoltóságot. Amennyiben valaki látott már tűzesetet, tudja mennyi egy
perc is. Támogatom, hogy szavazzunk meg egy negyedévnyi támogatást, de nem láttam itt
konkrét összeget.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Május 1-jétől kapják a csökkentett támogatást.
Debreceni Zsolt képviselő: Békés megyében megoldotta az egyik polgármester. Ők százezer
forintot tudtak adni. Állapítsunk meg mi is egy összeget, a negyedévnek megfelelő összeget.
Nem tudjuk tovább finanszírozni egész évben a tűzoltóságot. Én ezt elmondtam
Nyíradonyban is. Jön a csatorna is, stb. Egyébként is sok sebből vérzik az önkormányzat
költségvetése. A tizennyolc millió forint ránk eső részét a tűzoltóságnak nem tudjuk
biztosítani egész évben. Negyedévre állapítsuk meg a támogatást, határozattal mondjuk ki,
hogy ennyit tudunk biztosítani!
Szakály Zsolt képviselő: A mellékelt előterjesztés szerint állami támogatásként 3.221.612 Ftot hoz ki havi bontásban április 30-ig. A táblázatban bevételként 2.414.083 Ft-ot hoz ki.
Valami nem stimmel. Van még tavaly évi áthozat is. Az új szabályok szerint a normatíva
2.010.319 Ft lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A táblázatban átlagolták.
Gajdos István képviselő: A régi nem számít, az új szabályozást kell nézni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az első négy hónapban 3.221.612 Ft a havi normatíva.
Májustól ez jelentősen csökkenni fog. Ez az előterjesztésben is le van írva. Akkor most
napoljuk el a döntést?
Antal Gábor képviselő: Igen. Napoljuk el! Egy-két dolog kiegészítésre szorul. Tudni kellene
Vámospércsen és Nyíradonyban külön-külön hány fő dolgozik, a személyi juttatások
különbözete miatt. Miért van ilyen nagy különbség? Több tisztázatlan kérdés is van. A
költségvetési tervezetben mi ez a szellemi tevékenység? Nincs egy illetékes, aki ezekre a
kérdésekre nekünk válaszoljon? Nem a tűzoltóságtól, hanem a hivataltól. Így én erre a célra
nem szavazok meg támogatást, így nem lehet dönteni. Annak ellenére mondom ezt, hogy
Vámospércsen keresztül kell megoldanunk a tűzoltást, ez egyértelmű.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e más javaslat? Elhangzott az is, hogy szavazzunk
meg egy havi fix összeget, és az is, hogy halasszuk el a döntést.
Antal Gábor képviselő: Az lenne jó, ha ide jönne a hivatal illetékese, és tudna válaszolni a
kérdéseinkre. Természetesen hozzá kell járulnunk a költségekhez, de a kérdéseinkre meg kell
válaszolniuk. Felelőtlenség az, hogy a pénz átutalásáról döntünk, mikor nincs betervezve a
költségvetésünkbe, és nem kapunk választ a kérdéseinkre. Tisztázatlan kérdésekben nem
tudok dönteni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát két módosító javaslat van.
Debreceni Zsolt képviselő: Szerintem biztosítsunk százötvenezer forintot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Durván száznyolcvanezer forintnyi összeg esik a
negyedévből még hátralévő időszakra. Arról is volt szó, hogy félévkor az állam felülvizsgálja
a finanszírozást. Tehát először a negyedévből még hátralévő időarányos összeget,
száznyolcvanezer forintot szavaztatom, a költségvetési tartalék terhére. És természetesen
továbbra is csatlakozunk a tűzoltósághoz. Júliusban pedig az állami finanszírozás ismeretében
majd újratárgyaljuk a támogatást. Egyetért-e a módosító javaslattal a képviselő-testület?
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A képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
35/2012. (IV. 16.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
1. Csatlakozik a Vámospércs-Nyíradony
Vámospércs, Béke u. 3.)

Önkormányzati

Tűzoltósághoz

(4287

2. A köztestület fenntartásához 2012. II. negyedévére szükséges finanszírozást 180.000
Ft összegben biztosítja a 2012. évi általános költségvetési tartalék terhére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy e határozatot Vámospércs Önkormányzat részére küldje
meg, valamint a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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