Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma
11/2013. (IX. 13.)
12/2013. (IX. 12.)

Tárgya
2013. évi költségvetési rendelet módosítása
A közterület használatának szabályairól szóló rendelet
módosítása

Az ülésen hozott határozat száma
83/2013. (IX. 12.)

Tárgya

84/2013. (IX. 12.)

2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
vezetői munkakörének betöltésére pályázat
meghirdetése

89/2013. (IX. 12.)

„Zsuzsi” Erdei Kisvasút nyomvonal-bővítésének
kezdeményezése a HB-i Önkormányzatnál
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 12. napján 13.00 órakor megtartott
r e n d k í v ü l i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt,
Papp Sándor (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Reszler György független könyvvizsgáló

Igazoltan távol: -Lakosság részéről: --(Gajdos István képviselő később érkezik a testületi ülésre.)
Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására, azzal, hogy a 4. és 5. pont alatt szereplő napirendeket a képviselő-testület
zárt ülés keretében tárgyalja.
Amennyiben nincs más javaslat, szavaztatom a napirendet.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen
szavazattal elfogadja.
Napirend:

1.

Előterjesztés a Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetése I. féléves
teljesítéséről szóló beszámolójáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

2.

Előterjesztés a Közterület használatáról szóló 6/2012. (V. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés írásban

3.

Előterjesztés az ÁMK vezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

4.

Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérbe adásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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5.

Előterjesztés kamatmentes szociális kölcsön megállapítása iránti kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

6.

Egyebek

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A rendelet módosítása egyértelmű. A bizottság mind
a rendelet-tervezetet, mind pedig az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót javasolja
elfogadásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? Szavaztatom a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja, melynek mellékleteit
külön íven szövegezve fogadja el.
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
11/2013. (IX. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.21.) rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata Képviselő- testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
bevételek előirányzatának növekedése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében
megállapított költségvetési főösszegét:
9218 E Ft költségvetési bevétellel
9218 E Ft költségvetési kiadással
módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási
állapítja meg.
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251 299 E Ft-ban
283 050 E Ft-ban
31 751 E Ft-ban
26 017 E Ft
5 734 E Ft

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
271 110E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
110 727 .E Ft
22 150 E Ft
66 430 E Ft
65 503 .E Ft
6 300 E Ft
.E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
.E Ft
E Ft
E Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Lakosságnak juttatott támogatások
Szociális, rászorultság jellegű ellátások
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Működési célú támogatási kiadás
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
Kamatkiadások
Pénzforgalom nélküli kiadások

8 975 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
3 735 E Ft
4 500 E Ft
600 E Ft
140 E Ft
E Ft
E Ft
.E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Beruházások
Felújítások
Lakástámogatás
Befektetés célú részesedés
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Felhalmozási célú támogatási kiadás
Pénzügyi befektetések kiadásai

2 965 E Ft Tartalék
E Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) A polgármesteri hivatal személyi juttatások előirányzatát 388. E Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 105.E Ft-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg 493.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(2) Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ személyi juttatásátok előirányzatát 461.E
Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 124 E Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 585.E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(3) Nyírmártonfalvi ÁMK dologi kiadások előirányzatát 140 E Ft-tal felemeli, melynek
fedezete az intézmény saját bevételi többlete, így az átvett pénzeszközök államháztartásról
kívülről 140 E Ft-tal növelésre kerül.
(4) Önkormányzat személyi juttatását 124 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó előirányzatát 34 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 158.E Ft
önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(5) Községi Önkormányzat Támogatások, kiegészítések bevételi előirányzatát 4.733.E Ft-tal
megemeli és ezzel egyidejűleg 4 733.E Ft Általános tartalék kiadási előirányzat növekedést
irányoz elő.
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(6) Önkormányzat Támogatások, kiegészítések bevételi előirányzatát 130.E Ft-tal megemeli
és ezzel egyidejűleg 130.E Ft Ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzat növekedést
irányoz elő.
(7) Községi Önkormányzat Támogatások, kiegészítések bevételi előirányzatát 1 006.E Ft-tal
lecsökkenti és ezzel egyidejűleg 1 006.E Ft Általános tartalék csökkenést irányoz elő.
(8) Önkormányzat személyi juttatását 5 597 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatát 758 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 607 E
Ft-tal, az Ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzatát 50 E Ft-tal megemeli és ezzel
egyidejűleg 3 236.E Ft Támogatás értékű működési bevétel növekedést és 3 776 E Ft
Általános tartalék csökkenést irányoz elő.
(9) Községi Önkormányzat a dologi kiadások kiadási előirányzatát 493 E Ft-tal csökkenti és
ezzel egyidejűleg 353 E Ft Támogatás értékű működési kiadás és 140 E Ft részesedés vásárlás
kiadási előirányzat növekedést irányoz elő.
(10) Önkormányzat a Támogatás értékű működési bevétel bevételi előirányzatát 749 E Ft-tal,
a Ellátottak pénzbeli juttatás kiadási előirányzat 64 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg
749 E Ft Támogatás értékű működési kiadás növekedést és 64 E Ft Általános tartalék kiadási
előirányzat növekedést irányoz elő.
(11) Önkormányzat intézményi beruházások 2013. évi kiadási előirányzatát 50E Ft-tal.
felemeli 50 E Ft Általános tartalék kiadási előirányzat növekedést irányoz elő.
(12) A költségvetési szerveknél szakfeladaton belül kiemelt előirányzatokon belül a személyi
juttatások kiadási előirányzata módosult a 851011-1 szakfeladatnál 280.E Ft-tal, 910502-1
szakfeladatnál 70.E.Ft-tal
(13 A költségvetési szerveknél szakfeladaton belül kiemelt előirányzatokon belül a dologi
kiadások kiadási előirányzata az alábbiak szerint módosult:
Szakfeladat
Dologi kiadások módosított előirányzata E Ft-ban
370000-1
20
522001-1
394
869041-1
10
813000-1
20
841112-1
318
841403-1
20
(14 ) A költségvetési szerveknél szakfeladatok között kiemelt előirányzatokon belül a dologi
kiadások kiadási előirányzata a 841112-1 és 841232-1 szakfeladatokon 222.E Ft-tal
módosult.
3. §
( 1) A képviselő- testület a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás
utáni előirányzatát a 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 mellékletek
szerint hagyja jóvá.
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4. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2013. szeptember 12.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2013. szeptember 13.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés az első féléves gazdálkodásról szóló
beszámolóhoz? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A bevételi és kiadási oldalon a teljesítés időarányos.
A jogszabályoknak megfelelően történt a gazdálkodás. A könyvvizsgáló jelentés felhívja a
további takarékos gazdálkodásra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom elfogadásra az első féléves gazdálkodásról szóló
beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt. Szavaztatom a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2013. (IX. 12.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót figyelembe véve
273.832 ezer Ft eredeti, 283.050 ezer Ft módosított
bevételi és kiadási előirányzati főösszeggel, valamint
128.627 ezer Ft-os bevételi és 119.184 ezer Ft-os kiadási
teljesítési főösszeggel elfogadja.
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Felhívja a polgármester figyelmét az év hátralévő
részében továbbra is a rendkívül takarékos
gazdálkodásra, továbbá újabb megtakarítási leehtőségek
kimunkálására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: végrehajtásra: 2013. december 31.
beszámolásra: 2013. április 30.

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kiadott anyagban a módosított szöveg után szerepel a
rendelet egységes szerkezetbe foglalása. A kormányhivatal tájékoztatott, hogy a filmforgatás
szabályait is tartalmaznia kell a rendeletünknek. Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2013. (IX. 12.) RENDELETE
A közterület-használatáról szóló
6/2012. (V. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A közterület-használatról szóló 6/2012. (V. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 6.§ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Közterület-használati engedély szükséges a közterület filmalkotás forgatása céljából
történő igénybevételére, illetőleg az ahhoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységekhez és
a forgatás lebonyolításához szükséges technikai eszközök elhelyezéséhez, gépjárművek
parkolásához”.
2. § A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e Rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. § Ez a Rendelet 2013. szeptember 12. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Nyírmártonfalva, 2013. szeptember 11.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés módja: kifüggesztés

A kihirdetés napja: 2013. szeptember 12. du. 16.00 óra
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
*

Rendelkezései beépítve a 6/2012. (V. 01.) számú önkormányzati rendeletbe.
* Hatályát vesztette: 2013. szeptember 13. napján.
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1. számú melléklet
A közterület-használati díj mértéke

Közterület-használat típusa
1.
2.
3.
4.
5.

Mértéke

Üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
védőtető, hirdetőtábla, cégtábla
Mobil elárusító pavilon, fülke, asztal, s
átor
Közterületen felállított hirdető
berendezések
Közterületen felállított, elhelyezett üzleti
célú tábla (különösen tájékoztató tábla)
Alkalmi árusítás

6.
Mozgóbolt
7.

Alkalmi vásár tartása

8.

Kiállítás

9.

Vendéglátó helyiségek előkertje

10.

Üzleti szállítás, rakodás, göngyölegek
elhelyezése

11.

Egyéb az előző pontokhoz nem sorolható
azon közterület-használat, amely üzleti és
/ vagy reklám célból, filmalkotás forgatása
céljából történő igénybevétel
Építési, felújítási munkával kapcsolatos
állvány elhelyezés
Építési törmelék ideiglenes elhelyezése
Építési anyag ideiglenes elhelyezése
Üzemképtelen jármű tárolásához
Teher és áruszállító jármű tárolása
(pótkocsi is)
Mezőgazdasági járművek, gépek eszközök
tárolása
Építőipari gépek és más járművek,
eszközök tárolása

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fa (építési, tüzelő) tárolása

20.

Egyéb eszközök, alkatrészek, hulladék
anyagok tárolása

21.

Élő állat legeltetése
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Megjegyzés

100 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/hó
2000 Ft/nap
10 000 Ft/hó
100 000 Ft/év
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Határozatlan idejű

800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
300 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Határozatlan idejű

200 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2012. (V. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A közterület-használatáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § (1) a rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő
közterületekre, azaz
a) Olyan közterületekre, melyek az ingatlan-nyilvántartásban közterületként vannak
feltüntetve, tulajdonosa, vagy kezelője az önkormányzat, továbbá
b) Azokra az önkormányzat tulajdonában illetve kezelésében lévő belterületi
földrészletekre, melyek nem közterületként szerepelnek a nyilvántartásban, de
közhasználatra, átadásra kerültek.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti területek megnevezését az önkormányzat ingatlan
nyilvántartása tartalmazza.
2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a közterületen tartózkodó, tevékenykedő
(továbbiakban: használó)
- természetes személyekre,
- jogi személyekre,
- jogi személyiség nélküli szervezetekre,
függetlenül attól, hogy közterület használatuk ideiglenes jellegű vagy határozatlan időre szóló.
A rendelet célja
3. § (1) A rendelet célja, hogy
a) a helyi sajátosságokat figyelembe véve szabályozza a közterület használat rendjét,
b) megállapítsa a közterület-használati díjjal kapcsolatos szabályokat,
c) szabályozza a közterület engedély nélküli használatával kapcsolatos eljárást.
(2) A közterület helyi szabályainak megalkotásakor a következő szempontok kerültek
figyelembevételre:
- közlekedésbiztonsági szempontok,
- településképi szempontok,
- köztisztasági szempontok,
- környezetvédelmi szempontok.
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II.
A közterület-használat rendje
A közterület rendeltetésszerű használata
4. § (1) A közterület valamint annak építményei, berendezései, felszerelései, tartozékai
(továbbiakban: közterülethez tartozó eszközök) rendeltetésszerű használata mindenki számára
ingyenes.
(2) A közterület használója köteles a közterületet az általános magatartási szabályok
betartásával használni valamint ügyelni arra, hogy a közterület és az ahhoz tartozó eszközök
állaga ne sérüljön.
(3) Közterületen állat csak felügyelettel tartózkodhat. Ebek esetében póráz és szájkosár
használata kötelező.
(4) Az ingatlan tulajdonosa az ingatlan előtti csapadék-vízelvezető, járda, az úttest
felezővonaláig tartó szakasz tisztántartását, gyommentesítését (kifejezetten allergén
növények), a járda téli síkosság mentesítését, a fűnyírást rendszeres jelleggel köteles ellátni.
A közterület rendeltetéstől eltérő használata
5. § A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati engedély
- szükséges a 6. §-ban meghatározott esetekben,
- nem szükséges 7.§-ban meghatározott esetekben.
6. § (1) Közterület-használati engedély szükséges az üzleti és reklám célú, alábbi közterülethasználatokhoz:
a) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdetési célt szolgáló berendezés
és tárgy, cégtáblák, címtábla elhelyezéséhez akkor,ha azok a 1. számú mellékletben
meghatározott cm-en túl a közterületbe nyúlnak,
b) mobil elárusító pavilon, fülke, asztal, sátor, stb. elhelyezéséhez,
c) közterületen felállított hirdető berendezésekhez,
d) közterületen felállított, elhelyezett üzleti célú táblákhoz (különösen a tájékoztató
táblák),
e) alkalmi árusításhoz,
f) mozgóbolthoz,
g) alkalmi vásár tartásához kapcsolódó közterület használathoz,
h) kiállítás miatti közterület használathoz,
i) vendéglátó helyiségek előkertjeként igénybe vett közterület-használathoz,
j) üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezéséhez árurakodásra
igénybevett közterület-használathoz,
k) egyéb, az a) j) pontokhoz nem sorolható azon közterület-használathoz, amely üzleti
és/ vagy reklám célból történik.

11

(2) Közterület-használati engedély szükséges az építkezési célú következő közterülethasználatokhoz:
a) építési, felújítási munkával kapcsolatos állvány közterületre helyezéséhez,
b) építési törmelék ideiglenes elhelyezéséhez,
c) építési anyag ideiglenes elhelyezéséhez.
(3) Közterület-használati engedély szükséges a járművek, egyéb gépek – berendezések tárolási
célú, építkezési célú következő közterület-használatokhoz:
a) üzemképtelen jármű tárolásához,
b) teher és áruszállító jármű tárolásához (beleértve a pótkocsit is),
c) mezőgazdasági járművek, gépek, eszközök tárolásához,
d) építőipari gépek és más járművek, gépek, eszközök tárolásához.
(4) Közterület-használati engedély szükséges a közterület egyéb, az (1) – (3) bekezdésében
nem meghatározott közterület rendeltetéstől eltérő használatához:
a) fa tárolásához (építési),
b) egyéb eszközök, alkatrészek, hulladék anyagok, stb. tárolásához,
c) élő állat legeltetéséhez, tartásához.
(5) *Közterület-használati engedély szükséges a közterület filmalkotás forgatása céljából
történő igénybevételére, illetőleg az ahhoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységekhez és
a forgatás lebonyolításához szükséges technikai eszközök elhelyezéséhez, gépjárművek
parkolásához.
7. § Nem kell közterület-használati engedély a rendeltetéstől eltérő közterület-használatért a
következő esetekben:
a) a közút és tartozékainak a közútkezelési szabályok érvényesítése érdekében történő
használatához,
b) a közművek (ivóvíz, csatorna, telefon, villany, gázvezetékek stb.) kiépítési,
fenntartási és karbantartási feladatai ellátásához szükséges közterület-használathoz.

III.
A közterület-használat engedélye és díjai
A közterület-használati engedély
8. § (1) A közterület-használati engedély kiadásához a közterület használónak közterülethasználati engedély iránti kérelmet kell benyújtania.
(2) A közterület-használati engedély iránti kérelmet
formanyomtatványon kell benyújtani (3. számú melléklet).

az

arra

rendszeresített

(3) A kérelem a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben beszerezhető.
9. § (1) A közterület-használati engedély megadására a polgármester akadályoztatása esetén az
alpolgármester jogosult.

*

Beiktatta a 12/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. szeptember 13. napjától.
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(2) Közterület-használati engedély fajtái:
- ideiglenes (határozott) időre szóló közterület-használati engedély, (egy alkalomra
vagy több alkalomra, maximum 6 hónapig terjedő időszakra)
- határozatlan időre szóló közterület-használati engedély (egy vagy több évre,
maximum 10 évre).
10. § (1) Elsősorban ideiglenes közterület-használati engedélyt kell adni a 6.§ (1) bekezdés b),
e), g), h) pontban, valamint a (2) és (4) bekezdésben meghatározott esetekben.
(2) Az ideiglenes közterület-használati engedélyt legalább 1 napra kell adni.
(3) Az ideiglenes közterület-használati engedélyt, ha lejárt, újabb kérelemre több alkalommal
is meg lehet hosszabbítani.
(4) Az ideiglenes közterület-használati engedélyben meg kell jelölni pontosan azt a
határnapot, illetve az időszakot, melyre a közterület-használat engedélyezésre kerül.
11. § (1) A határozatlan időre szóló közterület-használati engedély visszavonásig ad
lehetőséget a közterület-használatra.
(2) A közterület-használati engedély visszavonása iránti igényt az érintett írásban köteles
bejelenteni a Polgármesteri Hivatalhoz.
12. § Nem lehet közterület-használati engedélyt adni a következő célokra:
 Szeszesital árusítására (kivétel az eseti rendezvényekhez kapcsolódó árusítás)
 A közterületeken tartózkodó személyekre veszélyforrást jelentő közterülethasználatokra
 Annak aki a korábbi közterület-használatával kapcsolatos díjat nem fizette meg
13. § A közterület-használati engedéllyel rendelkezők kötelesek:
a) az igénybe vett terület és közvetlen környezetét tisztán tartani, gondozni,
b) a közterületet csak az engedélyben megadott célra vagy módon használni,
c)
a közterület-használat befejezését követően a közterület eredeti állapotát
helyreállítani,
d) a közterület-használati díj megfizetésére.
14. § A közterület-használat engedélyezéséről a polgármester határozatban dönt. A
határozatnak tartalmaznia kell legalább:
- az engedélykérő adatait,
- az engedélyező önkormányzat adatait,
- az engedély jellegét (ideiglenes, vagy határozatlan idejű; továbbá az engedély
időtartamát),
- ha szükséges volt akkor az engedélyekre, hozzájárulásokra való utalást,
- a 13. §-ban meghatározottakat, valamint
- a közterület-használati díj összegét és megfizetés határidejét, módját,
- a 13. §-ban meghatározottak teljesítésének elmulasztása esetén az engedély
visszavonásáról való tájékoztatást.
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15. § (1) A polgármester köteles a közterület-használati engedély visszavonásáról intézkedni
akkor, ha a közterület használó személy nem tartja be a 13. §-ban meghatározottakat.
(2) A polgármester a közterület-használati engedély visszavonásáról határozatban rendelkezik.

A közterület-használati díj
16. § A közterület-használati engedéllyel rendelkező közterület-használati díjat köteles
kifizetni.
17. § A közterület-használati díj mértékét a 1. számú melléklet tartalmazza.
18. § (1) A közterület-használati díjat a közterület-használati engedéllyel rendelkező attól
függetlenül köteles megfizetni, hogy a közterületet ténylegesen használja-e vagy sem.
(2) Ha az engedéllyel rendelkező nem a saját hibájából (betegség, vis maior) nem tudja a
közterületet használni, lehetősége van arra, hogy-e tényt írásban bejelentve az érintett
időszakra mentesüljön a közterület-használati díjfizetési kötelezettség alól.
19. § A fizetendő közterület-használati díjat az igénybe vett közterület nagysága illetve – az
1. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével – kell kiszámítani. A számítás
során minden megkezdett időszak (év, hónap, nap), egész időszaknak (évnek, hónapnak,
napnak) számít.
20. § A közterület-használati díjat a vonatkozó határozatban megjelölt módon, az
Önkormányzat megadott bankszámlájára kell megfizetni.
21. § (1) A polgármester a közterület-használati díj fizetési kötelezettség megállapításakor:
- kedvezményt adhat, illetve
- mentességet állapíthat meg.
(2) A polgármester díjfizetési kedvezményt, illetve mentességet adhat annak, aki engedély
kérelmében kérelmezte a fizetési kedvezmény vagy mentesség megállapítását is, és megfelel
az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.

A közterület engedély nélküli használata
22. § A közterület-használatra vonatkozó rendelkezések betartása ellenőrzéséről a
polgármester az Polgármesteri Hivatal bevonásával gondoskodik.
23. § (1) A polgármester felszólítja a közterület-használat megszüntetésére azokat a
személyeket, akik - közterület-használati engedély köteles – közterületet engedély nélkül
használnak.
(2) A felszólítás során a polgármesternek meg kell határoznia azt a határidőt, melyre meg kell
szüntetni az engedély nélküli közterület-használatot, és helyre kell állítani az eredeti állapotot.
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IV.
Záró és értelmező rendelkezések
24. § Értelmező rendelkezések:
- üzemképtelen jármű: Üzemképtelen jármű e rendelet alkalmazásában:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b) műszaki állapotnál fogva közúti közlekedésre nem alkalmas jármű.
25. § Ez a rendelet a 2012. május 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a
közterületek használatáról szóló 4/1995 (IV.03.) Kt. rendelet.
26. § (1) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2012. április 23.

……………………………………
Kövér Mihály Csaba
polgármester

…………………………………
Balázs László
jegyző

P.H.

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2012. május 1.

P.H.
……………………………
Balázs László
jegyző
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MELLÉKLETEK:

1. számú melléklet:
A közterület-használati díj mértéke (A Rendelet 18. §-ához)

2. számú melléklet:
Közterület-használati díj fizetési kedvezmény vagy mentesség megállapításának feltételei (a
Rendelet 23. § (2) bekezdéséhez)

3. számú melléklet:
Közterület-használat iránti kérelem
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1. számú melléklet
A közterület-használati díj mértéke

1.
2.
3.
4.
5.

Közterület-használat típusa

Mértéke

Üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
védőtető, hirdetőtábla, cégtábla
Mobil elárusító pavilon, fülke, asztal, sátor

100 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/hó
400 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/hó
2000 Ft/nap
10 000 Ft/hó
100 000 Ft/év
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
600 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Határozatlan idejű

800 Ft/m2/nap
400 Ft/m2/nap
300 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Határozatlan idejű

200 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/hó
500 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/nap
200 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
50 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
100 Ft/m2/hó

Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű
Ideiglenes jellegű
Határozatlan idejű

Közterületen felállított hirdető
berendezések
Közterületen felállított, elhelyezett üzleti
célú tábla (különösen tájékoztató tábla)
Alkalmi árusítás

6.
Mozgóbolt
7.

Alkalmi vásár tartása

8.

Kiállítás

9.

Vendéglátó helyiségek előkertje

10.

Üzleti szállítás, rakodás, göngyölegek
elhelyezése

11.

Egyéb az előző pontokhoz nem sorolható
azon közterület-használat, amely üzleti és
/ vagy reklám célból, filmalkotás forgatása
céljából történő igénybevétel *
Építési, felújítási munkával kapcsolatos
állvány elhelyezés
Építési törmelék ideiglenes elhelyezése
Építési anyag ideiglenes elhelyezése
Üzemképtelen jármű tárolásához
Teher és áruszállító jármű tárolása
(pótkocsi is)
Mezőgazdasági járművek, gépek eszközök
tárolása
Építőipari gépek és más járművek,
eszközök tárolása

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Fa (építési, tüzelő) tárolása

20.

Egyéb eszközök, alkatrészek, hulladék
anyagok tárolása

21.

Élő állat legeltetése

*

Megjegyzés

Beiktatta a 12/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2013. szeptember 13. napjától
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2. számú melléklet
Közterület-használati díj fizetési kedvezmény vagy mentesség megállapításának feltételei
Mentesítés adható:
Közterület-használati díjfizetési mentesség adható:
- annak a magánszemélynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- annak a kérelmezőnek, mely a közterület-használatot közcélú rendezvény megtartása
érdekében kérte, a rendezvényből bevétele nem származik, illetve a bevételét a
kérelmező alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzata alapján igazoltan
csak közcélra fordíthatja,
- azoknak, akik választásokkal kapcsolatos hirdetések céljából kérték a
közterület-használatot.
Díjfizetési kedvezmény adható:
50%-os közterület-használati díjfizetési kedvezmény adható annak a magánszemélynek,
akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének
150%-át nem éri el, s a közterület-használatot a 6. § (4) bek. a) pontjában meghatározott
célból kérte.
50%-os közterület-használati díjfizetési kedvezmény adható annak a helyi vállalkozónak,
akinek az éves árbevétele nem haladja meg a 20 millió forintot.
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3. számú melléklet
Közterület-használat iránti kérelem
Kérelmező adatai:
- neve: …………………………………………………………………………………
- címe: …………………………………………………………………………………
- adóazonosító száma/adószáma: ……………………………………………………..
A közterület-használat pontos célja:
………………………………………………………………………………………...
A közterület-használat jellege/időtartama:
- ideiglenes közterület-használat,
időtartama: …………………….……-tól - …………………………………-ig
- határozatlan idejű közterület-használat,
időtartama: ………………………….-tól.
A közterület-használat:
- helye: (minél pontosabb meghatározással!)
…………………………………………………………………………………………
- módja: ……………………………………………………………………………….
- mértéke (m2-ben) ……………………………………………………………………
- a közterület-használat során a közterületen elhelyezkedett dolog pontos leírása:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma:
…………………………………………………………………………………………………
Kérelem, a közterület-használat díj iránti mentesség, illetve kedvezmény igénybevételéhez:
- a mentesség kérés oka: ………………………………………………………………
- a kedvezmény kérés oka: ……………………………………………………………

Kelt.: …………………………………..

…………………………………….
kérelmező aláírása
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Gajdos István képviselő megérkezett a testületi ülésre (13 óra 10 perc. Kövér Mihály Csaba
polgármester megállapítja, hogy 7 képviselő van jelen.)

3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jelenleg megbízott ÁMK igazgatónk van. A pályáztatást
el kell indítanunk, valószínűleg december végére lezárul a pályázatati eljárás.
Szakály Zsolt képvisdelő: Mit takar az intézményvezetői szakképzettség kifejezés? Mivel kell
a pályázónak rendelkeznie?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Közművelődési, könyvtári, művészeti ágazatban van. Konkrétan
Általános Művelődési Központ, mint intézmény vezetői megbízását kell pályáztatnunk. Ezért
kellett ezt a kettős feltételt meghatároznunk. Azért szerepel a határozati javaslatban a vagy szó
is, mert a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint pedig egyértelműen a pedagógiai
szakvizsga keretében szerzett felsőfokú szakképesítés szükséges az állás betöltéséhez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadja-e kérdező a válaszadást?
Szakály Zsolt képviselő: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: További kérdések? (Több kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
84/2013. (IX.12.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A § alapján a Nyírmártonfalvai Általános Művelődési
Központ vezetői ( magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony, 5 éves vezetői megbízás.
A munkavégzés helye: 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2.
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 33., 4263 Nyírmártonfalva,
Széchenyi u.18. sz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok: Az ÁMK igazgatása, óvodai közművelődési, könyvtári
intézményműködtetési feladatok.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény.
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Pályázati feltételek:
- főiskola,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. ( XI.20.) Kormányrendelet
6/A §- nak (1) bekezdés a ) pontjában és a 6/B §- nak (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott végzettség és szakképzettség
- vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 3.
mellékletében felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
pedagógus
szakvizsga
keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettség, intézményvezetői szakképzettség
- legalább 2 éves óvodavezetői szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai vezetői program,
- szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó kívánja- e a zárt ülés megtartását a
testületi ülés keretében,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatai,
pályázati anyaga a pályázati eljárásban részt vevők számára
megismerhessék és kezelhessék,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése, megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követő
nap.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a vonatkozó jogszabályok
szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- www.nyirmartonfalva.hu
- Nyírmártonfalva községi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013.szeptember 30.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarország önkormányzatairól szóló törvény előírásai
szerint a következő napirend tárgyalására elrendelem a zárt ülést tartását.
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6. EGYEBEK
A) Tanévindítás tapasztalatai
Kövér Mihály Csaba polgármester: Év elején az iskolakezdéskor a községben borzolta a
kedélyeket, hogy az általános iskola második és harmadik osztálya összevonásra került.
Jegyző asszonnyal írtunk egy kérelmet a tankerületi igazgatóhoz a település hátrányos
helyzetére hivatkozva, aki a határozatát visszavonata. Nem lett volna jó, ha ez a helyzet
továbbra is fennáll volna, ez egy olyan folyamatot indított volna el, ami rossz irányba vezetett
volna.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítettek
elérni a határozat visszavonását: mind a szülőknek, mind polgármester úrnak, mind pedig
jegyző asszonynak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tasó László országgyűlési képviselő úrnak is van érdeme
ebben.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A minőségi oktatás rovására ment volna ez a helyzet.
Tehát még egyszer köszönöm a segítséget. Jövőre sem lesz viszont könnyebb a helyzetünk.
Kevés a gyerek. Fel kell mérnünk, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy továbbra már ne
csökkenjen a gyermeklétszám.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nem szeretne az iskola ilyen helyzetbe
kerülni a későbbiekben, az már most feladatot jelent számára. Vannak szülők, akik
hatosztályos gimnáziumba adják a gyermekeküket, mert onnan már egyenes út vezet a
továbbtanulás felé. Nyilván ez is közrejátszott a gyermeklétszám csökkenésében, ami
egyébként országos tendencia.
B) „Zsuzsi” Erdei Kisvasútért Alapítvány kérelme
(Szóbeli előterjesztés, a kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkeresett a Zsuzsi Erdei Kisvasútért Alapítvány, hogy
támogassuk az erdei kisvasút újjáépítését. (Ismerteti a kérelmet.) Úgy gondolom, hogy
amennyiben ezzel ténylegesen segíteni tudjuk őket, javaslom, hozzunk erről egy határozatot,
kérjük a Megyei Közgyűlést, hogy szerepeltessék a koncepciójukban a Zsuzsi kisvasút
visszaállítását.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A képviselő-testület kezdeményei a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzatnál, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Koncepcióban
szerepeltessék a Zsuzsi Erdei Kisvasút nyomvonalának helyreállítását Nyírbéltek településig,
Bátorliget ősláp területéig.
Antal Gábor képviselő: Nyomvonal meghosszabbításról van szó, így kerüljön bele a
határozatba. Úgy gondolom, hogy támogassuk ezt a kérelmet!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát ki ért egyet a jegyző asszony által ismertetett
határozati javaslattal?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete
89/2013. (IX.12.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Zsuzsi kisvasút kiépítését kezdeményezi a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzatnál Hármashegyaljától NyírmártonfalvaNyíracsád-Nyírlugos-Nyírbéltek településekig, Bátorliget ősláp
területével bezárólag.
A képviselő-testület felkéri a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat tisztségviselőit, hogy a kisvasút újjáépítését
szerepeltessék a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési
Koncepcióban.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e
határozatot küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
elnökének.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.
C) Bojt és Térsége Ivóvízminőség-javító Beruházásról tájékoztatás
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a beruházással
kapcsolatban
elfogadásra
került
a
százszázalékos
nagyságrendű
támogatás.
Önkormányzatunknak ötvenezer forint éves tagdíjat kell fizetnie. Központi közbeszerzés lesz
kiírva a kivitelezésre, egyenlőre még nem jelent meg a kiírás. Nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházássá nyilvánították a projektet.
D) AKSD-vel kötött megállapodás meghosszabbítása
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ma délelőtt tárgyaltam az AKSD. Kft. ügyvezetőjével. A
hulladékszállítási szerződésünk ez év október 30-án lejár. Jelenleg Hajdú-Bihar megyében két
cég kapta meg a jogosultságot a szolgáltatás végzésére. Az egyik a Debreceni Hulladékkezelő
Közsszolgáltató Kft, a másik pedig egy hajdúszoboszlói cég. Mi még tavaly év végén
elkezdtük a közbeszerzési eljárás előkészítését. Kardos Mariann ügyvezetői igazgatóval
tárgyaltam a további lehetőségekről. Az önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell
lebonyolítania, de valószínűleg eredménytelen lesz az eljárás, mivel a Magyar Energiahivatal
határozza majd meg a díjakat. Az új jogszabály ez év szeptember 5-én lépett hatályba.
Szeretném megvárni a szeptember 19-ei Nyíradonyban megrendezésre kerülő járási szintű
hulladékszállítási egyeztetést. Ez minket ugyan nem mentesít a teendők alól, mivel csak
október 30-ig van szerződésünk. Egy új céget alapítani és akkreditációt kapni nem egyszerű és
nem rövid folyamat. A katasztrófavédelem megkapta azt a jogosultságot, hogy szolgáltató
híján ő kijelöli a szolgáltatót. A hajdú-bihari települések szinte mindegyike ebben a
helyzetben van, októberig vagy decemberig van szerződésük, mivel részt vettek az ISPA
pályázatban, és az AKSD Kft. a szolgáltatójuk. Abban maradunk, hogy két éves időtartamra
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közbeszereztetjük a szolgáltatást, mivel ennek a közbeszereztetése rövidebb, mint egy nyílt
eljárás. Az október 30-ig érvényben lévő szerződést meghosszabbítja az AKSD, ha heti
37.000 Ft-ot kompenzál az önkormányzat feléjük. Meghívásos eljárás esetében három céget
kell meghívnom, de összesen két cég van erre a szolgáltatásra a megyében. Az még nem
derült ki, ha a katasztrófavédelem jelöl ki szolgáltatót, akkor ki kompenzálja azt. A
közbeszerzési eljárást elindítjuk, és ha mégsem zárul le októberig, akkor december 31-ig meg
kell hosszabbítanunk a szerződést. Igazgató asszony szerint az Energiahivatalt ismerve, nem
biztos, hogy abból a szemétszállítási díjból ki tudják majd hozni a szolgáltatást.
Természetesen a szerződés meghosszabbítása testületi hatáskör. A közbeszerzést 45 nap alatt
le lehet folytatni, de semmi sem garantálja, hogy eredményes lesz.
- Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a temetőbe bejáró őzek, valamint a
településen lévő kóbor ebek sorsának intézése folyamatban van.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Kell-e fizetnie a lakosságnak a használt gumik
elhelyezéséért?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem. Évente egyszer megrendelünk egy konténert, és
elszállítatjuk a gumikat. A betontörmelék és a használt gumik azért vannak itt, hogy ne a
település területén halmozódjanak fel, és ne szennyezzék a környezetet. A szeméttelep
rekultivációja október végére befejeződik. Aztán majd látjuk, hol keletkeznek illegális
szemétlerakó helyek.
Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
jegyző
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