Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. június 23-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma
9/2016. (VI. 24.)
10/2016. (VI. 24.)

Tárgya
2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014.
(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása.

Az ülésen hozott határozatok:
107/2016. (VI. 23.)
108/2016. (VI. 23.)
109/2016. (VI. 23.)
110/2016. (VI. 23.)
111/2016. (VI. 23.)
112/2016. (VI. 23.)

113/2016. (VI. 23.)
114/2016. (VI. 23.)
115/2016. (VI. 23.)
116/2016. (VI. 23.)
117/2016. (VI. 23.)

Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem
benyújtása.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
jóváhagyása.
Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása.
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás megszüntetése.
Budai és Budai Háziorvosi Bt. részére a Háziorvosi Szolgálat
székhelyként történő bejegyzéséhez hozzájárulás.
Felhatalmazás a polgármester részére, hogy a Debreceni
Agglomeráció Önkormányzati Társulásban tisztségviselői
feladatokat vállaljon és lásson el.
Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezése.
Antal Gábor részére díszpolgári cím adományozása.
Szakály János részére díszpolgári cím adományozása.
Dr. Budai Dezső részére díszpolgári cím adományozása.
Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére
a Művelődési Ház ingyenesen történő bérbe adása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. június 23-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Kövér Attila képviselő

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására. Javaslatot tesz továbbá zárt ülés keretében
lakásszerzési támogatásra vonatkozó kérelem tárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal
elfogadja.

Napirend:

1. Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításáról szóló
rendelet-tervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránti
kérelem benyújtásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról és a közszolgáltatási szerződés módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
4. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
5. Előterjesztés a Vámospércs-Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
megszüntetéséről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
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6. Előterjesztés a Budai és Budai Háziorvosi Bt. Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. szám alatti
ingatlan székhelyként történő szívességi használatáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
7. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület és Településfejlesztési
Társulásában Kövér Mihály Csaba polgármester tisztségviselői feladatainak ellátásáról,
valamint a Társulás Alapszabályának módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
8. Előterjesztés Kövér Mihály Csaba polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről.
Előterjesztés: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
9. Előterjesztés díszpolgári cím és egyéb címek adományozásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
10. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló
felülvizsgálat szükségességéről.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
Előterjesztés: szóban.
11. Egyebek
12. Előterjesztés a Nyírmártonfalva községben letelepedni szándékozók lakásszerzési támogatása
iránti kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban.
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1. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi költségvetése módosításáról szóló rendelettervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A módosítás az eltelt negyedév előirányzat módosításait
tartalmazza. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
9/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság véleményével a 2016. évi költségvetése
módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, közhatalmi bevételek, saját
bevételek, valamint pénzmaradvány előirányzatának növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1)
bekezdésében megállapított költségvetési főösszegét:
Bevételt
Kiadást

9.245.714 Ft-tal
9.245.714 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmmozási

269.267.714
319.164.140
49.896.426
29.494.426
20.402.000

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

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
294 876 140
142 293 000
28 761 000

Ft
Ft
Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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88 797 660
27 531 000
7 493 480
100 480
……………

5 503 000
……………
500 000
……………
……………
1 390 000
24 288 000
17 430 000
……………
6 858 000
……………
……………
……………
……………
……………

5 127 574

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

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásbólmegvalósuló beruházás
Felújítások:
- ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások:
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Részesedés vásárlás ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §
(1) A költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 25.000.-Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatát 205.000.-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2.768.660.Ft-tal a
beruházások előirányzatát 2.479.000.Ft-tal az államháztartáson belüli megelőlegezések előirámyzatát
5.127.574.Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg egyéb működési támogatás előirányzatát 1.359.520.Ft-tal
lecsökkenti, valamint 9.245.714.-Ft többletbevételt állapít meg.
( 2) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2016.
évi költségvetéséről szóló 3/2016.II.12.) önkormányzati rendelet előrányzataira vonatkozó 1., 2.,
5.,6.,10.,11., 13., 14., 15., 16.,19.,20.,21.,24.,25.,26., mellékleteket hatályon kívül helyezi és a rendelettervezethez előterjesztett 1., 2., 5., 6.,10.,11., 13., 14., 15.,16., 19.,20.,21.,24.,25.,26., mellékletek szerint
hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések

5

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nyírmártonfalva, 2016. június 23.
Dr Fekete Erzsébet

Kövér Mihály Csaba

jegyző

polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2016 . június 24.
Dr Fekete Erzsébet
jegyző

2. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása iránti kérelem
benyújtásáról.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Az elmúlt évben is benyújtottuk igényünket a
rendkívüli támogatásra. A bizottság javasolja a támogatási igény benyújtását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tavaly 3,5 millió forint rendkívüli önkormányzati
támogatást kaptunk. A hulladékszállítási díjkompenzáció körülbelül hetven százalékát
fedezte a támogatás. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III. 1. pont szerint támogatási
igényt nyújt be a megyei önkormányzat rendkívüli támogatásra és a
települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása iránt.
A rendkívüli támogatás iránti igény a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató kötelezettségének teljesítésével összefüggésben
felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek
megtérítése ellentételezésére irányul.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási kérelem
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: legkésőbb 2016. szeptember 30.
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3. NAPIREND
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III. 13.) önkormányzati
rendelet módosításáról és a közszolgáltatási szerződés módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Módosult a Hulladékról szóló törvény. 2016. április 1-jével
létrejött a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs Zrt. Módosítani szükséges a

rendeletünket, valamint a közszolgáltatási szerződést is.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén jegyző
asszony részletes tájékoztatást adott részünkre a módosítás indokairól. A bizottság javasolja
a rendelet-tervezet elfogadását, valamint a közszolgáltatási szerződés módosítását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja és foglalja egységes
szerkezetben rendeletét:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35.§- ban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
A közszolgáltatási terület határa
1.§
(1) A rendelet 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírmártonfalva közigazgatási területére terjed
ki, amely magában foglalja az esetlegesen kialakuló üdülő övezetet is.”
A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közfeladat
2.§
(1) A rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közfeladata (a közszolgáltatás részletszabályainak meghatározása, a
közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése ) ellátása keretében
közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére akként, hogy a felsorolt feladatok ellátásáról – egységes
rendszerbe foglalva- a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ( székhelye: 4031 Debrecen, István út 136. ) közszolgáltató útján gondoskodik.”
3.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
(1) A rendelet 4.§ kiegészül a következő bekezdéssel:
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(2) „Az esetlegesen kialakított üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap, amely
tartalmazza a június, július, augusztus hónapokat. A hulladék elszállításának gyakoriságára
az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.”
Elkülönítetten gyűjtött hulladék
4.§
(1) A rendelet 10. § (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „Az elkülönítetten gyűjtött üveg továbbra is a szelektív gyűjtősziget zöld konténerében
gyűjthető, míg a zöld hulladék elszállításáról a közszolgáltató évi 10 alkalommal
gondoskodik, akként hogy január hónapban két alkalommal, április, május, június, július,
augusztus, szeptember, október, november hónapokban legalább egy alkalommal. A
közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontról szállítja el a zöldhulladékot”.
(3) „A közszolgáltató ingatlanonként 8 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített
gyűjtésre, amelyeket havonta egyszer gyűjt be és szállít el külön gyűjtőjárattal. A
közszolgáltató a begyűjtés alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlantulajdonosnál,
amennyit elszállít. Amennyiben az ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
gyűjtőedényben helyezi el, úgy üres zsákot a közszolgáltató nem biztosít.”
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
5.§
(1) A rendelet 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „A közszolgáltató köteles az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos
ellátásáról gondoskodni a közszolgáltatási területen.”
(2) A rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását koordináló szerv ( Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság )
látja el, amely koordináló szerv az ingatlanhasználó részére legalább negyedévente, utólag
számlát állít ki, 15 napos fizetési határidővel.”
(3) A 13.§ (2)- (3) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
Az ügyfélszolgálat
6.§
(1) „A rendelet 14.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A közszolgáltató az
ingatlanhasználók részére az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos
bejelentések intézésére, panaszai kivizsgálására, orvoslására, általános tájékoztatása
érdekében székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.”
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
7.§
(1) A rendelet 18.§ (1)- (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltató
azonosító adatait ( név, cím, KÜJ- és KTJ azonosító, statisztikai számjel), a közszolgáltatási
tevékenység megnevezését: települési hulladék rendszeres gyűjtése, átvétele, elszállítása,
ártalmatlanítása, kezelése, lomtalanítás szervezése, elkülönített gyűjtés a megrendelő által
előírt gyakorisággal, a közszolgáltatási területet, a közszolgáltatási tevékenység végzésének
időtartamát, az ügyfélszolgálat működtetését, hatósági kapcsolattartást, dokumentációk
fenntartása.”
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A közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
8.§
(1) A rendelet 19.§ (2)- (5) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok
kezelésére vonatkozó rendelkezések
9.§
(1) A rendelet 22.§ (1)- (6) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
Záró rendelkezések
10.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. július 1.napján hatályát
veszti.
Nyírmártonfalva, 2016. június 23.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. június 24.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról*
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35.§- ban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Bevezető rendelkezések
A képviselő-testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a
továbbiakban: Ht.) rögzített elveknek megfelelően –
a korszerű környezetvédelem
követelményei szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék
gyűjtésére, átvételére, szállítására, kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Általános rendelkezések
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
1.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed:
a) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó, a közszolgáltató, vagy az
önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott,
vagy az önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett –
hulladékgyűjtő edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési hulladék
közszolgáltató általi gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására;
b) az ingatlanhasználó által, a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes
hulladékának a közszolgáltató általi gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe
történő elszállítására;
c) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a
lomtalanítás körébe vont lom hulladékának évente egyszeri közszolgáltató általi gyűjtésére
és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására.
A közszolgáltatási terület határa
2.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírmártonfalva közigazgatási területére terjed
ki.
*
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírmártonfalva közigazgatási területére terjed
ki, amely magában foglalja az esetlegesen kialakuló üdülő övezetet is.
A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közfeladat*
3.§
*

(1) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közfeladata (a közszolgáltatás részletes szabályainak meghatározása,
a közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése ) ellátása keretében
közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére akként, hogy a felsorolt feladatok ellátásáról – egységes
*

Módosította a 10/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 1. napjától.
Módosította a 10/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 1. napjától.
*
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*
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*
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rendszerbe foglalva – a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ( székhelye: 4031 Debrecen, István út 136. ) közszolgáltató útján gondoskodik.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4.§
(1) A hulladékszállítás hetente egy alkalommal történik 6.00 és 22.00 óra között, a
járattervnek megfelelően.
(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás
napjának változásáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és az önkormányzat
honlapján keresztül köteles tájékoztatni az ingatlan használókat a változást megelőzően 8
nappal.
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles a szolgáltatást
igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben foglalt módon
értesíteni.
*
(4) Az esetlegesen kialakított üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap, amely
tartalmazza a június, július, augusztus hónapokat. A hulladék elszállításának gyakoriságára
az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.
5.§
(1) A közszolgáltató a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt – ürítés illetőleg elszállítás
céljából – az ingatlan bejárata előtti közterületen, a hulladékszállító jármű közlekedésére
alkalmas úttól legfeljebb 10 méterre veszi át.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a
jármű és gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése általában nem járhat
baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak
elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek
a közszolgáltató által ésszerű gyakorolt módon történő ürítését szabályozza.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a
gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték,
hogy emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására
köteles az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést
végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
6.§
(1) A települési hulladék (vegyes hulladék) átadásra a közszolgáltató által üzemeltetett
speciális hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
a) 60 literes (max. 15 kg tömegű)
b) 120 literes (max. 25 kg tömegű)
c) 1100 literes (max. 250 kg tömegű)
hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével, továbbá a közszolgáltató egyedi jelölésével és a
közszolgáltató vagy megbízottja által értékesített gyűjtőzsák igénybevételével történik.
7.§
(1) A hulladékgyűjtő edényt – a konténer kivételével – az ingatlanon belül kell tartani. A
műemléki környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt úgy kell
elhelyezni, hogy közterületről ne legyen látható.

*
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(2) A szállítási napokon kívül csak az 1100 literes konténerek tárolhatóak közterületen,
kivétel ez alól a műemléki környezetben és műemléki jellegű területen lévő ingatlanok
konténerei, valamint a szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló edényzet.
Lomtalanítás
8.§
(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében –
külön díj felszámítása nélkül – gondoskodik.
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot és az ingatlanhasználót a lomtalanítást megelőző
nyolc nappal korábban írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) kerti biohulladék.
9.§
(1) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre
helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat honlapján előzetesen
megjelölt időpontban.
(2) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen,
a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.
A kihelyezett lomhulladékot megbolygatni, szétszedni és abból elszállítani a közszolgáltatón
kívül tilos.
Elkülönítetten gyűjtött hulladék
10.§.
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot
a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és a gazdálkodó szervezet kivételével az
ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga színű zsákban
elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére
átadja, a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak
kezeléséről a Ht-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a
Közszolgáltató részére is átadhatja.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga zsákba az alábbi
újrahasznosítható hulladékok helyezhetők el:
a) papír,
b) műanyag,
c) fém,
*
Az elkülönítetten gyűjtött üveg továbbra is a szelektív gyűjtősziget zöld konténerében
gyűjthető, míg a zöld hulladék elszállításáról a közszolgáltató évi 10 alkalommal
*

Módosította a 10/2016. (VI. 24.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2016. július 1. napjától.

12

gondoskodik, akként hogy január hónapban két alkalommal, április, május, június, július,
augusztus, szeptember , október, november hónapokban legalább egy alkalommal. A
közszolgáltató a hulladékgyűjtő pontról szállítja el a zöldhulladékot.
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített gyűjtőzsák
tartalmát. A közszolgáltató csak vegyes hulladékként szállítja el a zsákot, amennyiben abban
láthatóan nem elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék van.
*
(4) A közszolgáltató ingatlanonként 8 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített gyűjtésre,
amelyeket havonta egyszer gyűjt be és szállít el külön gyűjtőjárattal. A közszolgáltató a
begyűjtés alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlantulajdonosnál, amennyit elszállít.
Amennyiben az ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a gyűjtőedényben
helyezi el, úgy üres zsákot a közszolgáltató nem biztosít.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
11.§
*

(1) A közszolgáltató köteles az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos
ellátásáról gondoskodni a közszolgáltatási területen.
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás
során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a
begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés
során veszélyeztetheti a környezetet,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt
nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési
hulladéknak.
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a
gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető.
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került
kihelyezésre.
e) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az
ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető.
f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó
hulladékot tartalmaz.
g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése a környezet
szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
(i) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a közszolgáltató által
rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott,
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre.
12.§
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be és a gyűjtőedény nem a közszolgáltató
tulajdonát képezi. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás
időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak , vagy a használhatatlanná vált
gyűjtőedény a közszolgáltató tulajdonát képezi, úgy annak pótlása, vagy cseréje az
ingatlanhasználót terheli.
(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület tisztaságát megőrizni, az
ürítéskor a gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani.
*
*
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(5) Szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából beszennyeződik, azt
köteles megszüntetni, a további szennyeződést megakadályozni.
13.§
*

(1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását koordináló szerv ( Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság )
látja el, amely koordináló szerv az ingatlanhasználó részére legalább negyedévente, utólag
számlát állít ki, 15 napos fizetési határidővel.
Az ügyfélszolgálat
14.§
*

(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladattal kapcsolatos bejelentések intézésére, panaszainak kivizsgálása, orvoslása,
általános tájékoztatása érdekében székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.
(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését,
panaszainak kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános
tájékoztatásnyújtást haladéktalanul, amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges 15
napon belül teljesíti.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
15.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során
köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján legkisebb
mértékűre szorítani,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét
ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
16.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre
e rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül
írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.
(3) A közterület használati engedély birtokában árusító, szolgáltató, vagy egyéb
tevékenységet folytatnak, vagy folytatni tervezők, amennyiben tevékenységük végzése során
települési szilárd hulladék keletkezik, kötelesek azt a szolgáltatónak bejelenteni, és a
közterületen végzendő tevékenység kezdetének és végének időpontját, valamint a várható
hulladék fajtájára, összetételére és mennyiségére tekintettel a hulladékgyűjtésre szerződést
kötni.

*
*
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17.§
(1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék
feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező
ingatlanhasználó kötelezettsége.
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség
esetén fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék
szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
18.§
*

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltató
azonosító adatait ( név, cím, KÜJ- és KTJ azonosító, statisztikai számjel), a közszolgáltatási
tevékenység megnevezését: települési hulladék rendszeres gyűjtése, átvétele, elszállítása,
ártalmatlanítása, kezelése, lomtalanítás szervezése, elkülönített gyűjtés a megrendelő által
előírt gyakorisággal, a közszolgáltatási területet, a közszolgáltatási tevékenység végzésének
időtartamát, az ügyfélszolgálat működtetését, hatósági kapcsolattartást, dokumentációk
fenntartását.
A közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
19.§
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért az állami közszolgáltató részére
díjat fizet.
20.§
(1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja.
Az ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles
közszolgáltatási díjat fizetni, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az
ingatlanhasználónak a szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre
állt.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt
bejelentés hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó
köteles megfizetni.
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely
okból nem megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlan használó
kérésére történő szüneteltetésének esete
21.§
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a
fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem
keletkezik.
(2) A szünetelést és az ingatlan újbóli használatbavételét a tulajdonos 15 napon belül köteles
a közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

*
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(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan
használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre
vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.
(4) A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az újbóli
igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.
Záró rendelkezések
22.§
(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az
önkormányzat hivatalos honlapján a www.nyirmartonfalva.hu weboldalon közzé kell tenni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete a települési szilárd kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló 15/2004.(XII. 21.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító
18/2005. (IX.27.) Kt. számú, 3/2006. ( II.21.) Kt. számú, 1/2007.( I.30.) Kt. számú, 24/2004.
(XII.18.) Kt., 14/2008. ( XI.28.) Kt., 14/2009.( XII.28.) Kt., 15/2010. (XII.1.) Kt., 16/2011. (
XII.20.) Kt., 9/2012. ( VI.1.) Kt., 21/2012. (XII.29.) Kt. számú, 3/2013. (III.26.) rendeletek és a
11/2007. (III.27.) Kt. rendelete a Nyírmártonfalva községben élő 70 éven felüliek által fizetett
hulladékszállítási díj támogatására.
Nyírmártonfalva, 2014. március 12.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelete kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2014.március 13.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására
vonatkozó szerződés elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. és Nyírmártonfalva
Községi Önkormányzat között
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására létrejött szerződés módosítását ezen jegyzőkönyvhöz mellékelt
tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző asszony elkészítette a közbeszerzési szabályzatot. Van-e
kiegészítés részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A korábbi szabályzatunk 2006-ban készült, azóta a Közbeszerzési törvény
minden évben módosult. Hatályon kívül helyezzük a régi szabályzatot. Aktualitása az új szabályzat
készítésének az is, hogy amennyiben az óvodai tornaszoba kialakítására benyújtott pályázatunk
nyertes lesz, közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. § (1) bekezdése alapján
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és intézményei közbeszerzési
szabályzatát a határozat mellékletének megfelelő tartalommal alkotja meg.
A határozat meghozatalával egyidejűleg a 64/2012. (VIII. 2.) Kt. számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

5. NAPIREND
Előterjesztés a Vámospércs-Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás
megszüntetéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Volt már korábban is szó arról, hogy a beruházás befejeződött,
2020-ig fenntartási időszak van. Úgy lehet megszüntetni a társulást, hogy a két tag önkormányzatnak
meg kell állapodnia abban, milyen feladataik vannak a fenntartási időszak alatt, például ha
monitoring jelentés benyújtása lesz aktuális, vagy ha ellenőrzés történne. A társulásnak vagyona
nincs, a vagyont átadtuk a két önkormányzat részére. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület hat igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
110/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
1.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §
(2)
bekezdésében és 91. § b.) pontjában foglaltakra figyelemmel
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hozzájárulását adja a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulás 2016. június 30. napjával történő megszüntetéséhez,
és a Társulás megszüntetéséről szóló okiratot a határozat 1. sz. melléklete
szerint jóváhagyja.
2.

felhatalmazza Kövér Mihály Csaba polgármestert, hogy a társulás
megszüntetéséről szóló okiratot az önkormányzat nevében aláírja.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

6. NAPIREND
Előterjesztés a Budai és Budai Háziorvosi Bt. Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. szám alatti ingatlan
székhelyként történő szívességi használatáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Dr. Budai Dezső háziorvos új betéti társaságot akar létrehozni. A
cég bejegyzéséhez szükséges a székhelyhasználat engedélyezése is. Ez után az egészégbiztosítási
pénztárral szerződést kell kötnie. Az önkormányzattal is megállapodást kell kötnie az egészségügyi
alapellátásról. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
hozzájárul a tulajdonát képező Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. szám alatti
Háziorvosi Szolgálat székhelyként történő bejegyzéséhez az alapítandó Budai
és Budai Háziorvosi Bt. részére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátási szerződés
módosítást fenti társasággal aláírja.

7. NAPIREND
Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület és Településfejlesztési
Társulásában Kövér Mihály Csaba polgármester tisztségviselői feladatainak ellátásáról, valamint a
Társulás Alapszabályának módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Debreceni Agglomeráció Önkormányzat Terület és
Településfejlesztési Társulása még az 1990-es évek elején jött létre. Aztán megalakult a Debreceni
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás, amely a hulladékgazdálkodási feladatokkal
kapcsolatban a hulladéklerakó rekultivációt koordinálta. A DAÖTT-től megkerestek az előterjesztett
anyaggal kapcsolatban. A Társulás alapszabályát a Ptk-nak megfelelően módosítani szükséges,
valamint megkerestek, hogy vállalnék-e tisztséget a Társulásban. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
1. felhatalmazza Kövér Mihály Csaba polgármestert (anyja neve: Fürtös
Ella; lakcíme: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 47.) hogy az
önkormányzat képviseletét, mint tag a Debreceni Agglomeráció
Önkormányzatainak Terület- és Településfejlesztési Társulása
tanácsülésén ellássa és az Önkormányzat tisztségviselővé történő
megválasztása esetén az Önkormányzat nevében a polgármester
tisztségviselői feladatokat vállaljon és lásson el.”
2. A Debreceni Agglomeráció Önkormányzatainak Terület- és
Településfejlesztési Társulása Alapszabályát a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
8. NAPIREND
Előterjesztés Kövér Mihály Csaba polgármester 2016. évi szabadságának ütemezéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A munkavállaló a szabadság felével rendelkezik, míg a
polgármesternek teljes egészében ütemeznie kell a szabadságát. Elkészítettük a szabadságütemezést.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
113/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a polgármester 2016. évi szabadság
felhasználását a mellékelt ütemterv szerint jóváhagyja.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző a nyilvántartás vezetéséért
Határidő: folyamatos

9. NAPIREND
Előterjesztés díszpolgári cím és egyéb címek adományozásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester : A jegyző asszony az előterjesztésben ismertette a rendeleti
szabályozást. Érkezett javaslat a díszpolgári címre. Volt aláírás gyűjtés is, de ettől függetlenül a
képviselő-testület közvetlenül is adományozhat közvetlenül díszpolgári címet.
Filemon Mihály képviselő: Én nem csak a díszpolgári cím adományozására szeretnék javaslatot tenni.
Kövér Mihály Csaba polgármester. Rendben. Nézzük akkor először a díszpolgári cím adományozását.
Három névvel kapcsolatban gyűlt össze a szükséges számú aláírás. Antal Gábor, Szakály János Árpád
és Dr. Budai Dezső. Egyetért-e a testület Antal Gábor részére díszpolgári cím adományozásával?
A képviselő-testület 4 igen, 2 nem szavazat mellett a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
114/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
néhai Antal Gábor, Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 4. sz. alatti lakos részére
posztumusz díszpolgári címet adományoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a címek adományozásának előkészületeit
végezze el.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. július 31.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e a testület Szakály János Árpád részére a díszpolgári cím
adományozásával?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
115/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
Szakály János Árpád, Nyírmártonfalva, Kossuth u. 8. sz. alatti lakos részére
díszpolgári címet adományoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a címek adományozásának előkészületeit
végezze el.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. július 31.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e a testület Dr. Budai Dezső részére a díszpolgári cím
adományozásával?
A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazat, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
116/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
Dr. Budai Dezső, Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. sz. alatti lakos részére
díszpolgári címet adományoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a címek adományozásának előkészületeit
végezze el.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2016. július 31.
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Filemon Mihály képviselő: Asztalos János rendőrfőkapitány részére gondoltam a Nyírmártonfalva
település kitüntető cím adományozásnál. Magasabb szinten is sok kitüntetést kapott már.
Munkájával sokat tesz a településért. Itt él Nyírmártonfalván, ide járnak a gyermekei az iskolába.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetértek a javaslattal, viszont a feltételek között nem szerepel a
közbiztonság kategória a rendeletben. Én a húsz éves polgárőrséget szeretném javasolni, mint
szervezetet a kitüntető címre. Egyébként szokás a rendőrfőkapitány munkáját is elismerni.
Polgármesteri hatáskör, figyelembe veszem a javaslatot. Amennyiben nincs más hozzászólás, lezárom
a napirendet.

10. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatáról szóló
felülvizsgálat szükségességéről.
(Előterjesztés: szóban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jogszabályi változás miatt mindenképp hozzá kell nyúlnunk a
rendelethez. A településrendezési terv módosításával kapcsolatban Papp Sándorné lakos is nyújtott
be kérelmet.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Kormányhivatal munkatervében szerepelt a helyi építési szabályzatok
felülvizsgálata. A helyi építési szabályzatok nagyrészt 2006-ban készültek. Azóta jelentős
jogszabályváltozások történtek. Szakmai segítségnyújtás keretében próbálják felhívni a figyelmet a
szabályzatok felülvizsgálatára. Tájékoztatást kell nyújtanunk a Kormányhivatal felé a felülvizsgálatról.
A régi OTÉK szerinti HÉSZ 2016. december 31-ig alkalmazható 2017. január 1-jétől 2018. december
31-ig az új OTÉK alkalmazásával módosítható a HÉSZ. 2019. január 21-jétől már egyáltalán nem
alkalmazható a régi építési szabályzat. Megkerestem a jelenlegi helyi építési szabályzat készítőjét,
Zsemberi Istvánt. Felülvizsgáljuk a HÉSZ-t és a szabályozási terveket is. Nem valószínű, hogy ez év
december 31-ig módosítható a helyi építési szabályzat. Bonyolult eljárás, nagyon sok szakhatóság
hozzájárulását kell beszereznünk. Javaslom, hogy 2017-ben történjen meg a felülvizsgálat, és a HÉSZ
módosítására is sor kerülne. 2017. június 30-ig elvégezhető a módosítás. Az önkormányzat honlapján
fenn van a helyi építési szabályzat és a szerkezeti tervek is. Kérem a képviselő-testületet,
tanulmányozzák azokat, és amennyiben konkrét javaslatuk van, továbbítom azt a főépítész felé.
Mindenképp el kell dönteni, hogy a régi döntések aktuálisak-e még. Ahhoz, hogy a település vonzóbb,
élhetőbb legyen, ahhoz a helyi építési szabályzatnak meg kell adni minden lehetőséget, amit
magasabb szintű jogszabály nem tilt. Tehát az elhangzottak szerint tájékoztatom a kormányhivatalt a
helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról.

EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeretné
ingyen bérbe venni a művelődési ház épületét a július 9-ikén tartandó cigánybálra, valamint anyagi
támogatást is kérne. Javaslom az ingyenes bérbeadást. Anyagi támogatást most nem tudunk
biztosítani. Egyetért-e a képviselő-testület?
A képviselő-testület 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2016. (VI. 23.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
1. a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a
2016. július 9-én (szombaton) tartandó Cigánybál céljára az
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önkormányzat tulajdonát képező, Nyírmártonfalva, Széchenyi u.
18. sz. alatti Művelődési Ház épületét ingyenesen bérbe adja.
2. A Cigánybál megrendezéséhez anyagi támogatást nem tud
biztosítani.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehetőség nyílt a közvilágítás korszerűsítésére. Ez önerőt igényel.
A Mezei-Vill Kft. megfinanszírozná a beruházást, ő veszi fel a banktól a pénzt, mi szerződést kötnénk a
céggel. Referenciát is nyújtott be a cég. Nyíradony, Bocskaikert, Hosszúpályi, Bihartorda
településeken is ők végezték el a közvilágítás korszerűsítését. Az önkormányzat részéről nincs
kockázat, a pénzt a cég törleszti. A jelenlegi közvilágítási lámpatesteket így LED-es lámpatestekre
cserélnénk, háromszáznyolcvan lámpatestről beszélünk.
Gajdos István képviselő: Meg lesz-e a Darvas tanyán a lámpatest, amiről beszéltünk?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Most még nem. Ahol megvan a közvilágítási lámpatest, ott lesz
korszerűsítés. A Darvas tanyán egyébként van szál kiépítve.
Szakály Zsolt képviselő: Jó fénye van a LED-es lámpatesteknek tapasztalataim szerint. A cég tizenöt
évre vállal garanciát, de karbantartási díj is van.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Karbantartási díjat most is fizetünk az E-ON-nak.
Gajdos István képviselő: És ez a díj kevesebb lesz, mint az E-ON-é?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Valószínű, mivel ez a lámpatest nehezen ég ki.
Szakály Zsolt képviselő: Kinek a tulajdona a közvilágítási berendezés? Az E-ON tulajdonába kerül majd
a LED-es lámpatest?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ezt meg fogom kérdezni. A részleteket majd konkrétan a testület
elé terjesztem.
Szakály Zsolt képviselő: Ha tartható, ami ide le van írva, mindenképp megéri megvalósítani.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az 5,6%-os kamatot fizetni kell.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatásként hoztam ezt a képviselő-testület elé. A
kérdéseknek utána járok, részletesen előterjesztem majd a konkrét anyagot. Van-e más téma az
Egyebek napirenden belül?
Piros Tibor képviselő: A lakosságtól jelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy az ügyelet nagyon
sokszor nem jön ki hívás esetén. Több esetben is előfordult ez a probléma.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Meg fogom keresni az ügyeletet.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A megállapodás úgy szól, hogy elsősorban az ügyeleti központ helyén látja
el a feladatot. Nyilván az lesz a válasz, hogy a szerződés szerint járnak el.
Piros Tibor képviselő: Gréz Albert fia sajnos majdnem megfulladt emiatt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mentőt kellett volna hívni.
Szakály Zsolt képviselő: Akkor miért fizetünk az ügyeleti ellátásért? Azért, hogy ott csak egy
telefonközpont legyen?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Akkor egy helyi ügyeletet kell biztosítani. Nem tud egyszerre hat
településre kimenni az ügyelet.
Szakály Zsolt képviselő: A saját bőrömön tapasztaltam ezt a helyzetet. Felháborító, én nem fizetnék
nekik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ügyeleti ellátás most van átszervezés alatt, lehet, hogy jobb lesz
az ellátás, lehet, hogy nem.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Közelebb lesz viszont az ügyeleti központ. A problémák szabályozási és
finanszírozási problémák miatt fordulnak elő.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos sokszor még orvost sem találnak, aki az ügyeleti rendelést
ellássa. Amennyiben nincs más téma az egyebeken belül, elrendelem a zárt ülés megtartását.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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