Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 11-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma
3/2016. (II. 12.)
4/2016. (II. 12.)

Tárgya
2016. évi költségvetési rendelet jóváhagyása.
Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számának meghatározása.

Az ülésen hozott határozatok:
14/2016. (II. 11.)
15/2016. (II. 11.)
16/2016. (II. 11.)
17/2016. (II. 11.)

18/2016. (II. 11.)

19/2016. (II. 11.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Általános Művelődési Központ 2015. évi beszámolójának,
valamint 2016. évi munkatervének jóváhagyása.
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Vámospércs-Nyírmártonfalva települések
szennyvízpályázata során beszerzett szippantó jármű
térítésmentes vagyonátruházásának elfogadása.
Vámosvíz Szolgáltató Kft. kijelölése a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás ellátására.
Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat kérelmének
támogatása a régi görög katolikus temető keresztjének
helyreállítására vonatkozóan.
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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. február 11-én 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Madarászné
Mindig Erzsébet, Kövér Attila, Piros Tibor, Szakály Zsolt
(7 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Reszler György független könyvvizsgáló

Igazoltan távol:

-

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hét fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadja.
Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2015. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint a 2016. évi munkaterv jóváhagyásáról.
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK vezető
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
4. Előterjesztés a Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározásáról szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
5. Előterjesztés a KEOP szennyvízberuházás során beszerzésre került szippantó jármű
térítésmentes átadásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
6. Előterjesztés a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat régi görög katolikus temető
keresztjének helyreállítására vonatkozó kérelméről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: szóban.
7. Előterjesztés a települési támogatások megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
8. Egyebek
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1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, kérem a
képviselő-testületet, hogy Antal Gábor volt polgármester emlékére egy perc néma felállással
tisztelegjünk.
A polgármesteri jelentéshez kiegészítést kívánok tenni. Tegnap a végelszámolás alatt lévő HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén voltam. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. adott
ajánlatot az eszközökre, de ezt néhány önkormányzat keveselte, így a közgyűlés nem fogadta el az
ajánlatot. Ugyanott tartunk, mint korábban. A közgyűlésnél 35-65% arányban nem került elfogadásra
a TRVZRT. ajánlata. A végelszámolás költsége havonta kb. kétmillió forint. Nem beszélve arról, hogy ki
másnak értékesítenénk a laboreszközöket? A TRVZRT. egyébként használja az eszközöket, bérleti
díjat fizet értük jelenleg. Annak idején húsz település a Debreceni Vízművet választotta
szolgáltatónak. A TRVZRT. állami cég. Van-e kérdés a polgármesteri jelentéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2016. (II. 11.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel együtt
tudomásul veszi.

2. NAPIREND
Előterjesztés az Általános Művelődési Központ 2015. évi közművelődési munkatervének
végrehajtásáról szóló beszámolójáról, valamint a 2016. évi munkaterv jóváhagyásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?
Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadásra javaslom a beszámolót és a munkatervet.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
15/2016. (II. 11.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2015. évi közművelődési
munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2016. évi közművelődési
munkatervét elfogadja.
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Megbízza az ÁMK vezetőjét, hogy a tervbe foglalt feladatok végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó mb. ÁMK igazgató
Határidő: folyamatos
3. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
(A közmeghallgatásról szóló meghívó a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A képviselő-testület Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét közmeghallgatás keretében tárgyalja.
Megállapítom, hogy a közmeghallgatás 7 képviselővel határozatképes. (A közmeghallgatás
napirendjét a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja.) A közmeghallgatáson megjelent
lakosok száma: 0 fő.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mielőtt a költségvetési rendelet tárgyalására rátérnénk, az
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló
előterjesztést kell megtárgyalnunk. Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2016. (II. 11.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban
bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A költségvetési rendelet tárgyalására kerül sor. A finanszírozás
feladatalapú. A bevételek jelentős százaléka a központi normatív támogatás. Megpróbáltunk
fejlesztési célokat meghatározni. Így utak felújítását, amennyiben a Belügyminisztérium írna ki
pályázatot. Önerőt biztosítanánk erre a célra. Térfigyelő kamerarendszert is terveztünk, talán erre is
lesz pályázati lehetőség. Az óvodában tornaszobát alakítanánk ki, a Területi Operatív Programban
lehet pályázni erre a célra. A tornaszoba megléte egyébként a köznevelési törvény szerint is
kötelezettség. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Elég szűkek az anyagi kereteink, kisebb fejlesztési
célokat fogalmaztunk meg. Részletes anyagot kaptunk. A bizottsági ülésen elhangzott egy kiegészítés,
miszerint az Iskola tér – Óvoda utca saroknál lévő két villanyoszlop áthelyezésének lehetőségét
vizsgáljuk meg. A bizottság a könyvvizsgálói jelentéssel együtt javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Reszler György független könyvvizsgáló: Az Államháztartásról szóló törvény és a végrehajtási
rendeletek kötelező elemeket írnak elő a költségvetési rendelet elkészítéséhez. A rendelet-tervezet
mind céljaiban, mind kiadási-bevételi viszonylatban megalapozott, a jogszabályi előírásoknak
megfelel. A könyvvizsgálói véleményt csatoltuk a tervezethez.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Általános Művelődési Központ intézmény 2016. évi
költségvetési előirányzatának egyeztetése megtörtént. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el. ) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 111.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint,
továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról
készített írásos jelentést a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

266.824 eFt költségvetési bevétellel
315.046 eFt költségvetési kiadással
48.222 eFt költségvetési egyenleggel
30.299 eFt – ebből működési
17.923 eFt

felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a Rendelet 1. melléklete alapján
határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami ( államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban az 2, 3, 4 mellékletek szerint állapítja meg
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten az 5 és 6. melléklet részletezi.
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(5) A 30.299 e Ft működési és 17.923 e Ft felhalmozási hiány belső finanszírozásának
érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának
igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása
szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot
keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az
előző évek költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. sz.
melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások
beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak felújításonkénti
részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, kötelező, önként és állami (
államigazgatási) feladatok szerint, valamint, az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 13., 14.,
15, 16., 17., 18., 19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28., mellékletek szerint határozza
meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 2 000 eFt általános tartalékot állapít meg. A
képviselő-testület a polgármesternek az általános tartalék felett 500 eFt-ig
rendelkezési jogot biztosít utólagos beszámolással.
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(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évben engedélyezett
létszámát 25 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 75 főben állapítja
meg a képviselő-testület a 30. melléklet szerint.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2)

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3)

A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4)

A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgál.

(5)

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió
forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az
irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(6)

A költségvetési szerv vezetője e rendelet 29. mellékletében foglalt adatlapon
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a
tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7)

Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8)

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.

képviselő-testület,

a

5. § Az előirányzatok módosítása
(1)

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2)

A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000 e Ft összeghatárig – mely
esetenként az 5.000 e Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre
átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
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(3)

A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható

(4)

A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével
– félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év
közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.

(5)

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi
juttatások terhére növelhető.

(6)

Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7)

A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.

(8)

A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt bevételi és kiadásai előirányzatain belül
rovatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival
minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 133/2014 (XII.11. ) számú képviselő-testületi
határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően
rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásában
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv
érdekében használ fel.
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(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást
vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében
az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat belső ellenőrzés kialakításáról önállóan megbízási szerződés
keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról
a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2016. január 01.napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályukat
vesztik a 14/2015. ( XII.18.), 10/2015. (IX.25.), 9/2015. (VI.24.), 7/2015.( V.29.),
2/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletek.

Nyírmártonfalva, 2016. február 11.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nyírmártonfalva, 2016. február 12.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

9

4. NAPIREND
Előterjesztés a Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának
meghatározásáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság javaslata alapján a népszavazási
kezdeményezéshez a szükséges választó polgárok száma tíz százalékban, azaz százhetven főben
kerülne megállapításra.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A törvény tíz és huszonöt százalék között engedi meg
meghatározni a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok számát. A tíz százalék
Nyírmártonfalva esetében százhetven fő. Túl sok népszavazás nem valószínű, hogy lesz a községben.
A törvény konkrétan meghatározza a népszavazás tárgyköreit. A népszavazást tehát már százhetven
fő kezdeményezésével ki lehetne írni, ha elfogadjuk a rendeletet. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom tehát a rendelet-tervezet elfogadását azzal,
hogy a kezdeményezéshez szükséges választópolgárok száma százhetven főben kerüljön
meghatározásra.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Nyírmártonfalva
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább 170 választópolgár
kezdeményezte.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírmártonfalva, 2016. február 11.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február 12.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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5. NAPIREND
Előterjesztés a KEOP szennyvízberuházás során beszerzésre került szippantó jármű térítésmentes
átadásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A január 21-én tartott testületi ülésünkön már tájékoztattam a
képviselő-testületet arról, hogy a KEOP-os pályázaton belül beszerzésre került egy szippantó
gépjármű is. Határoznunk kell arról, hogy a Vámosvíz Kft. látja el a szennyvízszippantást, és hogy a
szippantó járművet milyen névértékben adjuk át a Kft. részére.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A szippantás díját Vámospércs fogja kalkulálni, várhatóan bruttó
kilencszázötven forintba fog kerülni egy köbméter. Számolni kell még a megsemmisítési díjjal is. Ez a
díj Vámospércs területére szól. Nagy valószínűséggel nem fog sokkal többe kerülni a Nyírmártonfalva
településről szállítandó szennyvíz díja sem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát a szippantási díj esetén még számolni kell az
ártalmatlanítási díjjal is. Egy körülbelül öt köbméteres szippantás díja várhatóan hétezer forintba fog
kerülni. Vámospércsen napirenden van a talajterhelési díj bevezetése is. Nálunk egyenlőre nem kell
ezzel foglalkozni, elég magas a csatornára történő rákötések száma, a tavasz érkeztével ez a szám
még növekedhet. Vámospércsen alacsony a bekötésszám, ezért szeretnék a talajterhelési díjat
bevezetni, hogy azzal is ösztönözzék a lakosságot a rákötésre. Van-e kérdés az előterjesztéshez?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom az előterjesztésben
szereplő határozat elfogadását azzal, hogy a testület hatalmazzon fel a szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
17/2016. (II. 11.) sz.
határozata
A Képviselő- testület:
a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa ISUZU F2R90F11 gyártmányú szippantó jármű
32,03%, 7.959.455.- Ft értékű térítésmentes vagyonátruházását elfogadja és a
vagyon átruházásáról szóló szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Üzletrészt is vásároltunk a Vámosvíz Kft-ben. Megbízzuk a
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásával a Kft-t. Van-e kérdés
a határozati javaslathoz? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2016. (II. 11.) sz.
határozata
A Képviselő- testület:
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a Vámosvíz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (4287
Vámospércs, Béke u. 3. sz., Cg. 09-09-020121) jelöli ki a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírására.
A résztulajdonát képező ISUZU F2R90F11 gyártmányú szippantó
járművet 10.000,- Ft értéken üzemeltetésre átadja a Vámosvíz Kft.
részére.

6. NAPIREND
Előterjesztés a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat régi görög katolikus temető keresztjének
helyreállítására vonatkozó kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Önkormányzati tulajdonban van a régi temető. Támogatja-e a
testület a kérelmet?
Szakály Zsolt képviselő: Igen.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Reviczky Évának van egy olyan elképzelése, hogy egy Szűz-Mária
szobrot szeretne felállítani. Kérte, hogy nyújtsunk segítséget a szobor talapzatának kialakításában.
Mondtam, hogy természetesen nincs akadálya, anyaggal, munkával egyaránt segítjük. Nyilván a
település értékeit növeli majd a szobor. Támogatjuk-e a Nefelejcs Társulat kérelmét?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2016. (II. 11.) sz.
határozata
A Képviselő- testület:
a Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat régi görög katolikus temető
keresztjének helyreállítására vonatkozó kérelmét támogatja.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezései szerint a következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelek el.

A zárt ülés megtartása után:

8. NAPIREND
EGYEBEK
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Van a községben egy szülő, aki nevelőszülői hálózatban
dolgozik. Vegyük fel a nevelőszülői hálózattal a kapcsolatot! Amennyiben valaki vállalja az
alapképzést, ami negyvenháromezer forint, akkor utána a rendszer a családoknak a további képzést,
ami háromszázezer forintba kerül, ingyen biztosítja. Amennyiben vállalná pár család a képzést, akkor
mint munkahely működne számukra a nevelőszülői hálózat, és a gondozott gyermekek is jól járnának.
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Nyíracsádon elég sok gyermek van nevelőszülői hálózatban. A résztvevő családok kikerülnének a
közmunkaprogramból és ugyanúgy mehetnek dolgozni tovább, ha megnőnek a gyermekek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyíracsádon működik a nevelőszülői hálózat. Miért nem
jelentkeztek nálunk többen? Természetesen azért felvesszük a kapcsolatot a nevelőszülői hálózattal.
Filemon Mihály képviselő: Próbáljuk meg!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A nyugdíjba is beszámítnak ezek az évek, és a nevelőszülő
százezer forinton felül keres. Biztosan felelősségteljes munkakör, de még mindig jobb, mint a
közmunka.
Szakály Zsolt képviselő: Azért bizonyos feltételeknek meg kell felelni, például lakáshelyzet, és hasonló
feltételek.

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

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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