Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 30-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
44/2016. (III. 30.)

45/2016. (III. 30.)
46/2016. (III. 30.)
47/2016. (III. 30.)
48/2016. (III. 30.)
49/2016. (III. 30.)

50/2016. (III. 30.)
51/2016. (III. 30.)

Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciójára pályázat benyújtása (Falumúzeum
épületének felújítása).
Érkörtvélyes településsel testvértelepülési kapcsolat
létrehozására szándéknyilatkozat.
„Testvértelepülési programok és együttműködések”
támogatására pályázat benyújtása.
ÁMK Napköziotthonos Óvodája nyári zárva tartása.
ÁMK Óvodája óvoda csoportjai létszám meghatározása.
Vámosvíz Kft. kérelméhez hozzájárulás (MTZ traktor
értékesítése, pótkocsi és szippantó tartály eszközök
Vámospércs Önkormányzat tulajdonába történő kerülése.)
HBM-i Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának
módosítása.
Magyar Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére
támogatás biztosítása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 30-án 14.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Madarászné Mindig Erzsébet,
Piros Tibor, Szakály Zsolt
(5 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Meghívottak:

Nagy István – Érkörtvélyes település polgármester
Suiugan Aurel – Érkörtvélyes Tanács titkára

Igazoltan távol:

Gajdos István és Kövér Attila képviselő

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén öt fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint a napirendi pontok kiegészítésére
az alábbiak szerint:
4. Napirend: Előterjesztés a Vámosvíz Kft. kérelméről
5. Napirend: Előterjesztés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata módosításáról.
6. Napirend: Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról.
A települési támogatások és az Egyebek napirendi pont számozása 7. és 8. napirendre változik.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadja.

Napirend:
1. Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 jelű Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése pályázat benyújtásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
2. Előterjesztés a testvér települési kapcsolat létrehozásának kezdeményezéséről és a „ testvértelepülési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
3. Előterjesztés az ÁMK Óvodai beiratkozás időtartamának meghatározásáról és a felvehető
létszámról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
4. Előterjesztés a Vámosvíz Kft. kérelméről
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
5. Előterjesztés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
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6. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról.
Előterjesztés: szóban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
7. Egyebek
8. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.

1. NAPIREND
Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 jelű Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázat
benyújtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A régi görög katolikus iskola épületét, mint településképet
meghatározó épületet újítanánk fel pályázat keretében. Ablakok hőszigetelése, tetőhéjazat csere,
tetőfelújítás, energetikai korszerűsítés, akadálymentesítés is megoldható a felújítás során. A
műleírást kiosztottam a testület részére. A tetőre napelemes rendszer kerülne, az épületben
elektromos fűtés kerülne kialakításra. A költségvetési főösszesítőben szereplő számok nem
tartalmaznak árajánlat, az MVH-s jegyzékben szereplő építési árak (díjak) szerepelnek benne.
Nagy István, Érkörtvélyes polgármestere és Suiugan Aurel, Érkörtvélyes Polgármesteri Hivatala titkára
megérkeznek a testületi ülésre. (14 óra 15 perc)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Április 11-ikén megnyitják a pályázatot. A pályázat elkészítésében
tervezői oldalon a Berép Terv Kft. működik közre, a pályázatot a Hajdúsági-Nyírségi Pályázatkezelő
Nonprofit Kft. koordinálja. A teljes beruházási költség bruttó 45.849.649 Ft. A támogatási intenzitás
95%-os, az öt százalék önrészt nekünk kell biztosítani, ami 2.292.482 Ft. Közbeszerzési eljárás
lefolytatására is sor kerül. Úgy gondolom, vállalható az önrész. Az épület jelenlegi stílusának
megtartásához ragaszkodom. Amennyiben nyerünk, már csak a gyógyszertár és védőnői szolgálat
épületének felújítására lesz még szükség. Van-e hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Kérdés?
Filemon Mihály képviselő: A határozat tervezetben lehet olvasni, hogy falumúzeumként és volt
iskolaként megjelölt épület felújítására nyújtunk be pályázatot. Amennyiben a földhivatali
bejegyzésben gazdasági épületként szerepel az épület, az nem lesz-e gond?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nyilatkozunk a pályázatban, hogy az épület első része falumúzeumként
funkcionál, és átvezettetjük majd az épületet az ingatlannyilvántartáson.
Filemon Mihály képviselő: Kérnek tulajdoni lapot?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyeztettünk a pályázatíró céggel, azt mondták, hogy ez nem okoz
problémát.
Filemon Mihály képviselő: Tehát nem gond, hogy jelenleg gazdasági épületként van feltüntetve.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Mindenképp elindítjuk az eljárást, mivel a Nefelejcs Hagyományőrző
Társulat is kérte már ezt. A pályázatban a teljes épület szerepel, meg fog majd szűnni, mint gazdasági
épület. Az épületben tárgyalóterem is kialakításra kerül rendezvények megtartására, vendégek
fogadására.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A közfoglalkoztatást más helyre fogjuk vinni. Az épület belső
felújítását nem támogatja a pályázat. Azokat a munkálatokat, amiket tudunk, megoldunk mi magunk.
Tehát a testületnek ki kell mondania, hogy rendelkezik a szükséges 2.292.482 Ft önerővel. Elfogadja-e
a képviselő-testület ezzel együtt a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2016. (III. 30.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
pályázatot nyújt be a VP-6.7.4.1.1-16 kódszámú, Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése pályázati kiírásban
megjelölt 2. célterület a vidéki térségek településképét meghatározó
épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése; - a
nyírmártonfalvai 55. hrsz. alatti, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33. sz. alatt
fekvő Falumúzeumként és volt iskolaként megjelölt épület felújításának
támogatására.
A beruházás 45.849.649.- Ft. összes költségét figyelembe véve támogatási
igény 43.557.167.- Ft.
Megállapítja, hogy az önkormányzat rendelkezik a beruházás
megvalósításához szükséges 2.292.482 Ft saját forrással, melyet 2016. évi
költségvetésében erre a célra elkülönítetten rendel felhasználni.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. április 11-től folyamatos

2. NAPIREND
Előterjesztés a testvér települési kapcsolat létrehozásának kezdeményezéséről és a „ testvértelepülési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Köszöntöm körünkben Nagy István urat, Értkörtvélyes település
polgármesterét, és Suiugan Aurelt, Értkörtvélyes Polgármesteri Hivatala titkárát. Kérem polgármester
urat, mutassa be nekünk településüket!
Nagy István polgármester: Először is köszöntök mindenkit önkormányzatunk nevében is.
Értkörtvélyes közel négyezer lakosú település, két településből áll: Érkörtvélyes és Érvasad. A
lakosság döntő része mezőgazdaságból él, de dolgoznak a cipőgyárban is az emberek. Mihályfalván
van egy német cipőgyár, ott kétezer ember dolgozik. A mezőgazdasággal eddig nem volt különösebb
probléma, de megváltozott az időjárás, és az állattartás sem túl kedvező most, ezért kissé
elkeseredettek az emberek. Egyre kevesebben tartanak jószágot, főleg azok, akik dolgoznak. Iskola
mindkét településen van, óvoda szintén. Óvodába és iskolába összesen 598 gyermek jár. Sokan
elviszik a gyermekeket iskolába Mihályfalvára, hiszen Körtvélyesen nincs román szak. Több
családorvos van, a családok bárhol választhatnak orvost, ezért nem mindig van pontos adatunk arról,
hogy hány iskolaköteles gyermek van. Nincs még testvértelepülési megállapodásunk. Szerep
községgel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, velük kölcsönösen látogatjuk is egymást. Van helyi
szinten néptánccsoportunk, focicsapatunk, őket is elvisszük magunkkal Szerepre. Négy éve működik a
néptánccsoport, valamint egy HIP-HOP tánccsoport is. A néptánccsoportot az önkormányzat
támogatja, a HIP-HOP csoportot pedig a szülők. Természetesen a csoportok utaztatását az
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önkormányzat biztosítja. Van egy karatecsoportunk is, és most van kezdeményezés egy citeracsoport
megalakulására. Sokszor kérik a lakosok, hogy legyen helyben diszkó. Régen volt diszkó is. Nem úgy
működik viszont, hogy a hivatal működtessen diszkót. Egy tizenkét-tizennégy éves gyermeknek
szerintem otthon lenne a helye hajnalban. Működik a jószágtartó egyesület még a községben. Az
önkormányzat tanácsa tizenhárom tanácsosból áll, és egy alpolgármesterből, aki szintén szavaz. A
gyűlésen a tanácsosok két harmadának jelen kell lennie. A gyűlésen megválasztják a gyűlést vezető
elnököt. Ő írja alá a határozatokat a titkárral együtt. A napirendeket előterjesztheti a polgármester is,
de ő a végrehajtó szerv. Rendezvényeink is szép számmal vannak, így március 15-ikei megemlékezés,
Valentin-napi bál, gyermeknap. Minden évben augusztus második szombatján és vasárnapján tartjuk
meg a dinnyefesztivált.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Az állam támogatja ezeket a rendezvényeket?
Nagy István polgármester: Nekünk kell kigazdálkodnunk ezek költségeit. Az önkormányzat támogat
egy nonprofit alapítványt, és az alapítvány a vállalkozókkal együtt támogatja a rendezvényeket. Az
árusoktól is folyik be pénz, díjért árusíthatnak a rendezvényeken. Ahhoz, hogy színvonalas
rendezvényt tudjunk csinálni, színvonalas fellépő is kell, amire szintén pénzre van szükség.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ennyire jelentős a dinnyetermesztés?
Nagy István polgármester: Igen. Szinte minden településnek megvan a saját jellegzetessége. Mi
dinnyét termesztünk, Petri káposztát. Ezelőtt négy évvel százhúsz hektáron termesztettek dinnyét,
most kb. csak a felén. Ez természetesen időjárásfüggő is, és ráadásul egyre több a behozott külföldi
dinnye is. A viszonteladók kis pénzért szeretnék megvásárolni a dinnyét. Elmegy az emberek kedve a
termesztéstől. A helyi cipőgyár harminc körtvélyesi embernek ad munkát, normális körülmények
között.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Fizetnek-e adót az önkormányzat részére?
Nagy István polgármester: Csak a területfoglalásért fizetnek adót, a többi adót a központnak fizetik.
Suiugan Aurel titkár: Kapunk pénzt a központi költségvetésből, felújításra és egyéb célokra is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarországon feladatalapú finanszírozás van.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő távozott a testületi ülésről. (15 óra 15 perc. Négy képviselő
van jelen.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett
testvértelepülések közötti programok megvalósítására. nem túl nagy a távolság a két település
között. A csoportok ellátogathatnának egymáshoz fellépni, és a lakosok is meglátogathatnák egymás
rendezvényeit. Az, hogy új önkormányzati választások lesznek, az nem számít, hiszen általában a
települési kapcsolatokat a képviselő-testületek továbbviszik. Nekünk is vannak csoportjaink, akik
felléphetnek az ottani rendezvényeken. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet visszajött a testületi ülésre. (15 óra 17 perc. Öt képviselő van jelen.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatom a testvértelepülési kapcsolat kialakítását.
Nagy István polgármester: Nem olyan egyszerű testvértelepülési kapcsolatot létesíteni. Határozatot
hoz a testület arról, hogy indítványozzuk a dokumentáció leadását, hogy létrejöjjön a kapcsolat
Nyírmártonfalvával. Most ezt a szándéknyilatkozatot a pályázathoz el kellett készítenünk. Ezen kívül
szükséges lesz még indítványoznunk a Minisztérium felé is a testvértelepülési kapcsolat
létrehozáősát.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Nálunk nincs ilyen nagy formalitás. A testületünk is pozitívan áll a
testvértelepülési kapcsolat létrehozásához.
Suiugan Aurel titkár: Egyenlőre elhoztuk a szándéknyilatkozatról szóló határozatot, és folytatjuk a
dokumentáció elkészítését. Amennyiben harminc napon belül nem kapunk választ a
Minisztrériumtól, az azt jelenti, hogy jóváhagyták a kérelmünket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A mi előterjesztésünkben két határozati javaslat szerepel.
Szavaztatom az első határozati javaslatot.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
kifejezi szándékát a testvér települési kapcsolat létrehozása iránt
Értkörtvélyes Község Tanácsával (417225 Curtuiseni, str. Pricipalã nr.
13, judentul Bihor, Románia).
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy kezdeményezzék a
testvér települési együttműködésre vonatkozó további tárgyalásokat.
Felelős:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2016. május 31.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom az előterjesztésben szereplő második határozati
javaslatot, a pályázat benyújtásáról.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „testvértelepülési programok és együttműködések” támogatására az
Érkörtvélyes településsel létrehozandó testvér-települési kapcsolat
(megállapodás) és a 2017. március 15.-i közös ünnepség támogatása
iránt.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. március 31.
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3. NAPIREND
Előterjesztés az ÁMK Óvodai beiratkozás időtartamának meghatározásáról és a felvehető
létszámról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden évben meg kell határoznunk az óvodába felvehető
gyermeklétszámot, valamint az óvodavezető kérné a nyári zárva tartás idejéről szóló levelét is.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az óvoda nyári tartási rendjét a képviselő-testület részére csak
tudomásulvételre küldik meg.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a nyári zárva tartási rend tudomásul vételét.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Álalános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája
2016. 07. 18. – 2016. 08. 21. időtartamra szóló nyári zárva tartását tudomásul
veszi.
Kövér Mihály Csaba polgármester : A másik előterjesztés a maximálisan felvehető gyermeklétszám
meghatározásáról szól. Az óvodába egy csoportba maximálisan felvehető gyermeklétszám huszonöt
fő. Két csoport működik jelenleg az óvodában. Javaslom, hogy a testület engedélyezze a maximális
csoportlétszám húsz százalékkal történő túllépését. (Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.)

A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A 2016/2017. nevelési év indításánál a Nyírmártonfalvi ÁMK Óvodája
intézmény óvodai csoportjai maximális létszámtól történő eltérést az alábbiak
szerint engedélyezi:
mindkét óvodai csoport esetében engedélyezi a maximális létszámtól történő
20%-os eltérést, így az indítható maximális csoportlétszámok: 30 fő.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e határozatot küldje meg a
Nyírmártonfalva ÁMK Óvodája intézmény vezetőjének.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
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4. NAPIREND
Előterjesztés a Vámosvíz Kft. kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy értékesítésre
kerülne az MTZ traktor értékbecslő által meghatározott áron, és az ebből befolyt összeget az IFA
javítására szeretnék fordítani. A szippantó jármű tulajdona pedig visszakerülne Vámospércs város
önkormányzatához. Van- kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
1. A Vámosvíz Kft. tulajdonában lévő YEJ-318 forgalmi rendszámú MTZ50-es traktor
értékesítéséhez hozzájárul akként, hogy az eladás kizárólag a traktor értékét
meghatározó szakvéleményben szereplő összeg fejében történhet.
2. Hozzájárul továbbá, hogy az 1. pontban szereplő traktor értékesítéséből származó
bevételt az ügyvezető a CCX-110 forgalmi rendszámú IFA gépjármű átalakítására fordítsa.
3. Hozzájárul ahhoz, hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában lévő – és
korábban a Vámosvíz Kft. részére térítésmentes használatra átadott - pótkocsi és
szippantó tartály vonatkozásában a használati szerződés 2016. március 31. napjával
kerüljön megszüntetésre, és az eszközök kerüljenek vissza Vámospércs Városi
Önkormányzat tulajdonába.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Kft. ügyvezetőjét értesítse.
5. Felkéri az ügyvezetőt, hogy az értékesítésről, különösen az eladási árat megállapító
szakvéleményről a polgármestert tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 31. és folyamatos
Felelős: Ménes Andrea polgármester és Kövér Mihály Csaba polgármester
Gerardo Pesci ügyvezető

5. NAPIREND
Előterjesztés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csa ba polgármester: A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál igazgatósági és
felügyelő bizottsági tagok választására került sor, testületi jóváhagyást igényel az alapító okirat
módosítása. Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2016.03.11.-ei alapító ülésén elfogadott alapító okirat
módosítást megtárgyalta és jóváhagyja, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot, illetve annak a bíróság által a változásbejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosítását az
Önkormányzat képviseletében aláírja.

6. NAPIREND
Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról.
(Előterjesztés: szóban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Országos Mentőszolgálat egy mellkasi kompressziós rendszer
beszerzéséhez kér támogatást önkormányzatunktól. Javaslom, hogy adományozzunk részükre tízezer
forint támogatást. (Kérdés?) Kérdés nem volt. (Hozzászólás?) Hozzászólás nem hangzott el. Egyetérte a képviselő-testület a javaslattal?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Magyar Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére, a hajdúsámsoni
mentési központ MOK-os autójának felszereltségéhez egy darab LUCAS
mellkasi kompressziós rendszer beszerzésére tízezer forint anyagi támogatást
biztosít.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Magyar Országos
Mentőszolgálat Alapítványt és az Önkormányzat pénzügyi csoportját
értesítse.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő távozott a testületi ülésről. (16 óra 7 perc. Négy képviselő van
jelen.)

7. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírmártonfalva településen huszonöt közkifolyó található. A
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. megkeresett, mérjük fel, ténylegesen mely közkifolyók használatára
van szükség.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő visszajött a testületi ülésre. (16 óra 8 perc. Öt képviselő van
jelen.)
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Megtartanánk a Kossuth u. 114. sz. alatti közkifolyót, a Mihálydi u.
1. és 21. sz. alattit, Melánia t. 6 sz. alattit, a Debreceni zugban lévőt, a Darvas tanyán lévőt, a
Debreceni u. 72. sz. alatt lévőt, a Széchenyi u. 38. sz. alatti közkifolyót, valamint a temetőnél lévőt. Ez
összesen kilenc darab közkifolyó. A közkifolyók mérővel történő ellátásának költsége darabonként
80-90 ezer forint. Egyetért-e a képviselő-testület, hogy ennyi közkifolyó maradjon a településen?
Szakály Zsolt képviselő: Kötelező őket ellátni mérővel?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem, de több mint egymillió forintot számláztak le a közkifolyók
használatára az elmúlt évben. Így célszerű őket ellátni mérőórával. A bérleti díj terhére megoldanánk
a mérőórák felszerelését. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott
el.) Javaslom, hogy a felsorolt közkifolyók maradjanak akkor a településen használatban, mérőórával
történő ellátásukat pedig a bérleti díj terhére rendezzük majd.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2016. (III. 30.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva településen továbbra is használat alatt tartja a Kossuth u. 114. sz.,
Mihálydi u. 1. sz., Mihálydi u. 21. sz., Melánia t. 6. sz., Debreceni zug 41/A sz., Darvas
tanya, Debreceni u. 72., Széchenyi u. 38. sz., valamint a községi köztemető előtt lévő
közkifolyót.
A felsorolt kutak mérőórával történő ellátását a megrendeli a Tiszamenti Regionális
Vízmű Zrt-től akként, hogy a mérőórával történő ellátás költségeit beszámítani
rendeli a bérleti díjba.
Felhatalmazza a polgármestert az intézkedések megtételére.

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

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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