Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 27-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
7/2017. (IV. 28.)
8/2017. (IV. 28.)

9/2017. (IV. 28.)

Tárgya
A Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és
egyéb juttatásairól szóló rendelet.
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
15/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet.
A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 14/2016.(XII.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet.

Az ülésen hozott határozatok:
24/2017. (IV. 27.)
25/2017. (IV. 27.)
26/2017. (IV. 27.)
27/2017. (IV. 27.)
28/2017. (IV. 27.)
29/2017. (IV. 27.)
30/2017. (IV. 27.)
31/2017. (IV. 27.)

32/2017. (IV. 27.)

33/2017. (IV. 27.)
34/2017. (IV. 27.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
Az önkormányzat 2016. évi adóigazgatási tevékenységéről szóló beszámoló
jóváhagyása.
Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló
jelentés jóváhagyása.
a Nyírmártonfalvai Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására
érkezett pályázatok véleményezése.
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
nyári zárva tartási rendjének jóváhagyása.
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyása.
A Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület
támogatása.
A Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület
részére 120.000 Ft anyagi támogatás megállapítására vonatkozó javaslat
elutasítása.
A képviselő-testület a Nyírmártonfalvi, Széchenyi u. 38. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan Bodnár Mariann részére nem kívánja
bérbe adni.
A Nyírmártonfalvi, Széchenyi u. 38. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérbe adása Kájer László részére.
A képviselő-testület a Nyírmártonfalvi, Széchenyi u. 38. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan Bakó Tünde Kitti részére nem kívánja
bérbe adni.
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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
2017. április 27. napján 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Gajdos István képviselő.

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat képviselő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot
tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására, valamint a napirend kiegészítésére
települési támogatás megállapítása iránti kérelmek megtárgyalására zárt ülés keretében.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi ponthoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő a napirendi
pontokat hat igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
2. Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi adóigazgatási tevékenységéről szóló
beszámolójáról.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
Előterjesztés: írásban.
3. Előterjesztés a települési önkormányzat
végrehajtásáról.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban.

2016.

évi

belső

ellenőrzési

tervének

4. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és
egyéb juttatásairól szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2016. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 14/2016. (XII. 16)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
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Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
7. Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására
beérkezett pályázatok véleményezéséről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
8. Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
nyári zárva tartási rendjéről szóló javaslatról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
9. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
10. Előterjesztés a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület
támogatása iránti kérelméről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
11. Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 38. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
12. Előterjesztés letelepedni szándékozó lakásszerzésének támogatásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
13. Előterjesztés települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
14. Egyebek

1. NAPIREND
Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet
érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Április 21-én a Megyeházán a Rendőrség Napja alkalmából
ünnepséget tartottak, ahol az önkormányzat részéről Rácz Ferenc főtörzsőrmestert jutalmaztuk
meg ajándékutalvány formájában kiemelkedő szolgálatáért. A mai napon a tűzoltók napja
alkalmából szintén ünnepség volt, ebből az alkalomból is megjutalmaztunk az önkormányzat
nevében egy tűzoltót.
Püspökladányban jártunk jegyző asszonnyal a TÖOSZ önkormányzati fórumán. A fórumon az
önkormányzatiság aktuális kérdéseiről volt szó, valamint az ASP rendszer bevezetéséről. Az ASP
rendszerhez már ezerhétszáz önkormányzat csatlakozott.
A közfoglalkoztatásban három fő pontot érint a jogszabályváltozás. Nem lehet már huszonöt év
alatti munkavállalót alkalmaznunk közfoglalkoztatás keretében és szakmunkás végzettségű illetőt
sem. Ettől kezdve nehéz lesz értékteremtő munkát végezni. Három év alatt összesen tizenkét
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hónapot lehet közfoglalkoztatásban töltenie egy személynek. Hogyan fogunk felvenni következő
évben ismét így ötvenöt embert?
Szakály Zsolt képviselő: Valószínűleg változtatnak majd ezeken a szabályokon.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Állítólag nem fognak ezen változtatni, mivel a munkaadók
részéről nagy a nyomás a Belügyminisztérium felé. Nincs elég szakmunkás végzettségű munkaerő a
munkaerőpiacon. Most is volt olyan cég, aki hozzánk fordult, és pár embert kölcsönzött tőlünk
ideiglenesen a közfoglalkoztatásból. Van-e kérdés a polgármesteri jelentéshez?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Érkezett már a 19/2017. számú önkormányzati
határozatunkkal kapcsolatban válasz?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Még nincs válasz az eladó részéről. Várom a választ. Ez egy
pénzügyi befektető cég, nem szeretne veszíteni az üzleten.
Filemon Mihály képviselő: A 13/2017. határozatunk jelentésénél az áll, hogy a mostani testületi
ülésre szóban beterjeszti polgármester úr az egészségház és gyógyszertár áthelyezéséről szóló
szakvéleményt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: (A polgármester ismerteti az írásos szakvélemény lényegét.)
„Tehát a védőnői szolgálat elhelyezéséhez szükséges helyiségcsoport kialakítása mintegy 65-70 m2
nettó alapterületet igényel, míg a fiókgyógyszertár elhelyezéséhez szükséges helyiségcsoport
kialakítása mintegy 35-40 m2 nettó alapterületet igényelne, ami összesen 100-110 m2.
Összességében tehát megállapítható, hogy a meglevő épület nem alkalmas az elképzelt funkció
ellátására, a nagyságából, méretéből eredően sem. Parkoló kialakítása is szükséges.” Nem kértem
konkrét árajánlatot a kialakításra ezért, mivel már látható, hogy jelentős költségekkel járna a
kialakítás, ebben a formában pedig nem felel meg az épület a funkciónak. Természetesen a testület
hatásköre egyébként a döntés.
Filemon Mihály képviselő: Le kell venni a napirendről most ezt a témát!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Értem egyébként, hogy jobb lenne, ha egy körzetben lennének
az egészségügyi szolgáltatók, de jelen pillanatban ezt nehézkes megoldani. Elfogadja-e a választ a
kérdező?
Filemon Mihály képviselő: Elfogadom a választ.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még kérdés? (Több kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a

A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel, a kérdésekkel és a kérdésekre
adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
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2. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi adóigazgatási tevékenységéről szóló
beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A kommunális adó teljesítésénél látunk kis
eltérést a tervezetthez képest, de a többi adónemben és az inkasszók esetében eredményes a
teljesítés. Az adóügyi előadó és jegyző asszony jó munkát végzett. A bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A lakosok egyre jobban elfogadják, hogy az adókat be kell fizetni.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az előterjesztésben feltüntetett beszedések még az elmúlt évek alatt is
folyamatban voltak.
Szakály Zsolt képviselő: A háromszázharminckét érdemi határozat hatalmas szám, jogorvoslat pedig
nem érkezett, jogszerű, törvényes döntések születtek. A gépjárműadó eredménye teljesen
meglepett. Nagyon jó eredmény, szeretném megköszönni az elvégzett munkát.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A beszedések nagy része hátralék volt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Szavaztatom a határozati
javaslatot.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2016. évi adóigazgatási tevékenységéről és
adóbevételeiről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy az előírt tartozások behajtása érdekében megfelelő
intézkedések történtek. Felhívja az adóhatóságot, hogy a fennálló
tartozások behajtása érdekében további hathatós intézkedéseket
foganatosítson.
Határidő: 2017. december 31.
Beszámolásra: 2018. április 30.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

3. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet. az ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben megfogalmazottak szerint történt.
A Bizottság javasolja az ellenőrzési jelentés elfogadását.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A belső ellenőrzés kötelező, belső ellenőrt bízunk meg ezzel a
feladattal. Számunkra is megnyugtató a belső ellenőrzés. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Áttanulmányozva az előterjesztést, az pozitív visszajelzést adott számomra.
Két apró hiányosság van összesen, ami könnyen javítható. A polgárőr egyesület elszámolását is
vizsgálta a belső ellenőr, és az is megfelelt a jogszabályoknak. Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a határozati javaslatot.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat belső
ellenőrzéséről az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Határidő: 2018. május 31.
4. NAPIREND
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb
juttatásairól szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendeletben tartalmi változás nem történt. A korábbi
rendeletünk 2016. évre szólt, 2017. évre is el kell fogadnunk a rendeletet. Van-e kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásairól
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdésében, a 226.§ (7) bekezdésében és a 237. §- ban
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
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1.§ A rendelet személyi hatálya kiterjed a Nyírmártonfalva Községi Polgármesteri Hivatallal (a
továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőre, ügykezelőre (a
továbbiakban együttesen: valamennyi köztisztviselő).
2. Illetménykiegészítés
2.§ (1) Az érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykiegészítés mértéke 2017.évre a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20 %-a.
(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az
illetménykiegészítés mértéke 2017.évre a köztisztviselő alapilletményének legfeljebb 20 %-a.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.
3. Szociális és kulturális juttatások, támogatások
3.§ (1)Valamennyi köztisztviselőt megilleti az alábbi szociális, kulturális juttatás:
a)

illetményelőleg kifizetése engedélyezhető a határozatlan időre kinevezett köztisztviselő
írásos kérelmére átmeneti anyagi gondjai enyhítésére,

b)

a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a munka mellett feladat- és
munkakörében szakirányú iskolarendszerű oktatásban, szakképesítést nyújtó képzésben,
illetve nyelvoktatásban résztvevő főfoglalkozású köztisztviselővel tanulmányi szerződést
köthet a továbbtanulás támogatása érdekében.

c)

a Hivatal vezetője a köztisztviselő kérelmére, személyes és családi életkörülményeire
tekintettel, annak javítása érdekében, szociális alapú jóléti juttatásként üdülési (rekreációs)
támogatás kifizetését engedélyezheti Széchenyi Pihenőkártya formájában.
4. Az illetmény fizetési számlára utalásával kapcsolatos költségtérítés

4.§ A közszolgálati tisztviselők részére havi 2.000.- Ft. bankszámla költség hozzájárulás, melyet
minden év november 30.napjáig kell kifizetni.
5. Egyéb rendelkezések
5.§ (1) A Kttv. 152.§ (1) bekezdésében meghatározott juttatásokra vonatkozó rendelkezéseket a
jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.
(2) Az e rendeletben meghatározott juttatásokra és támogatásokra felhasználható keretösszeg
előirányzatát a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletben határozza meg.
6. Záró rendelkezések
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet hatálybelépésével
egyidejűleg hatályát veszti Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 12/2016. (
XI.25.) önkormányzati rendelete.
Nyírmártonfalva, 2017. április 27.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2017. április 28.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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5. NAPIREND
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2016. (XII. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A háziorvosi körzet községünk esetén vegyes praxis, ez került
pontosításra a rendeletben.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja a
rendelet-tervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
8/2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2016.(XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Az alapellátás körzetei
1.§
(1) A rendelet 2.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi
körzetet alkot, mely magában foglalja a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetet.”
(2) A rendelet 6.§ - a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe az iskola – egészségügyi ellátás tekintetében
egy iskola – egészségügyi körzetet alkot. Az iskola – egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő
együttes szolgáltatásából áll.”
Záró rendelkezések
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Nyírmártonfalva, 2017. április 27.

*

Rendelkezései beiktatva a 15/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletbe.
Hatályát vesztette: 2017. április 30. napján.
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Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2017. április 28.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő – testületének
15/2016. (XII.16.) önkormányzati
rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Nyírmártonfalva község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre,
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
Az alapellátás körzetei
2.§
*

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi körzetet
alkot, mely magában foglalja a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetet. A feladat ellátási helyet az
1.függelék tartalmazza.
3.§
Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat
feladat-ellátási szerződés keretében látja el Nyírábrány, Fülöp és Nyíracsád településekkel egy
ügyeleti körzetként. A feladat ellátási helyet az 1. függelék tartalmazza.

4.§
Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
*

Módosította a 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. április 30. napjától.
*
Módosította a 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. április 30. napjától.
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A feladat ellátási helyet az 1.függelék tartalmazza.
5.§
(1)Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.
A feladat ellátási helyet az 1.függelék tartalmazza.
(2) Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy
fogorvosi körzetet alkot.
6.§
*

Nyírmártonfalva község teljes közigazgatási területe az iskola – egészségügyi ellátás tekintetében
egy iskola – egészségügyi körzetet alkot. Az iskola – egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő
együttes szolgáltatásából áll. A feladat ellátási helyet az 1. függelék tartalmazza.
Záró rendelkezések
7.§

Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 18/2013. (XII.20.) önkormányzati
rendelete.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 16.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

1. függelék
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
15/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez
Nyírmártonfalva Község egészségügyi alapellátási körzet
feladat ellátási helyei
1. Háziorvosi ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. szám alatti
orvosi rendelő.
2. Háziorvosi ügyeleti, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás. Feladat ellátási hely: 4264
Nyírábrány, Jókai u. 3. sz. Nyírábrányi Ügyeleti Központ.
3. Védőnői ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 46. szám alatti
Egészségház.
*

Módosította a 8/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. április 30. napjától.
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4. Fogorvosi ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 36. szám alatti
fogorvosi rendelő.
5. Iskola-egészségügyi ellátás. Feladat ellátási hely: 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39.
szám alatti orvosi rendelő.
6. NAPIREND
Előterjesztés a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 14/2016. (XII. 16) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jogszabályváltozás miatt is sor kerül a rendelet módosítására, a
rendeletben lévő ellentmondások feloldásra kerültek, és a temetőfenntartási hozzájárulási díj
változott a rendeletben.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő, bizottsági elnök: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelete
a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 14/2016.(XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A temetkezési helyek használati ideje és díja
1.§
(1) A rendelet 10.§ - a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(2) „A sírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó
koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított
25 év, azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos
megváltási díjat.)
(3)A urnafülkék és urnasírhelyek használati ideje 10 évre szól.
(4) Az urnasírbolt használata ideje 20 évre szól.

*

Rendelkezései beiktatva a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletbe.
Hatályát vesztette: 2017. április 30. napján.
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(5) A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 60 évre szól.
(6) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az
eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn
belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre
kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2)- (5)
bekezdésben meghatározott időtartamnál rövidebb. Ez esetben az újraváltás díja a megváltási díj
időarányosan csökkentett összege.
(7) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható
meg.”
2.§
(1) A rendelet 1- 5. függelékei hatályukat vesztik.
(2) A függelékek helyébe az 1-5. mellékletek lépnek és ahol a rendelet függelékre hivatkozik, azok
mellékletre változnak.

Záró rendelkezések
3.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2017. április 28.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

1.melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Temetési hely megváltásának díjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.000.- Ft
10.000.-Ft
20.000.-Ft
3.000.- Ft
5.000.- Ft
30.000.-Ft
5.000.- Ft
50.000.-Ft
ingyenes

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Négyes sírhely
Gyermek sírhely
Urna sírhely
Urnaf ü l k e
Urnasírbolt
Sírbolthely (kripta )
Díszsírhely
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2. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2016.
(XII.16.) önkormányzati rendelet alapján a köztemető területén
- kegyeleti szolgáltatást
- sírhellyel kapcsolatos egyéb vállalkozási (kripta építés, síremlék készítés,
síremlék felújítás, betűvésés, stb.) tevékenységet szeretnék végezni
(megfelelő rész aláhúzandó).
A regisztrációs adatlapot kiállítástól számított egy év elteltével meg kell újítani.
Vállalkozás/vállalkozó: . . . ... ... . .. . ... . . ... . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... ........ . . . .... .... . . .. . ..... .
Felelős vezető neve . ........ .... . ..... . . . ........ . . . .... . ..... . . .... .... .. . . .... ..... .......................... .
Cím:........ . ...... . . . .... ..... . . . . ........ . . . . . .... . . . .. . . . . . . . .. . . . ... ..... ........ . . . ... . .... ... . .. . ... . ...
Telephely: ............................................................................................................... . . . . . . . ..... . . ..
Cégjegyzék szám, Vállalkozói engedély száma:..................................... . ...... ..... ..... ..
1

Szakképzetséget igazoló okmány(ok) csatolva:
(megfelelő rész aláhúzandó)
2
Vonatkozó tevékenységre kötött biztosítási kötvény másolata csatolva:
(megfelelő rész aláhúzandó)

igen
igen

nem
nem

Adószám: .. . ... . . . . . . ... ....... . . .... . . .... . ...... ..... . ..... . ..... ....... ....... . . . ... ... .. . ...; .... . . .. . . .
Elérhetőség: .................... . . . . . . ......................... ... ... . ..... ..... ........ . . . ..... .. .. . .... ...
(telefon, mobil, fax, e-mail)
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben fenti adatokban változás következik be,
a változásokat az önkormányzatnak 8 napon belül bejelentem.
Nyírmártonfalva, 201 . ...... év .. . .... ... . . ..... .. ...... ....hó . . . .....nap

……………………………..

………………………………………

Vállalkozás/vállalkozó
Tulajdonos/üzemeltető
1, 2 Ezek hiányában a köztemető területén munka nem végezhető

•

3.melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Temető fenntartási hozzájárulási díj
(a temetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével a vállalkozás szerűen munkát végzők fizetik)
Az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani
átlagának öt százaléka, 800 Ft/alkalom.
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4. melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Üzemeltetési szolgáltatás díjai
Köztemetőn belül az üzemeltetői szolgáltatás díjai:
Sírhelynyitás:
Hantolás:
Hűtési díj:

17.500 Ft/db
10.900 Ft/db
3.300 Ft/nap/fő

5.melléklet a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díj: 15.000 Ft
A temetőbe járművel történő behajtás díja a rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján - a
mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező kivételével – 500.- Ft/alkalom.

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (IV. 28.) önkormányzati
rendelete
a temetőkről és a temetkezések rendjéről *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános, értelmező rendelkezések
1.§
(1) A szabályozás célja, hogy Nyírmártonfalva község területén a helyi viszonyok
figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az
emberhez méltó temetés biztosítása érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a
temetés lebonyolításának zavartalanságát.
(2) A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit
megillet.
(3) A temetés módja lehet világi és egyházi.
(4) Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.

*

Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. április 30. napjától.
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2.§
(1) Jelen rendelet hatálya a Nyírmártonfalva község közigazgatási területén működő
köztemetőkre, továbbá az ezek fenntartásával és a temetkezésekkel kapcsolatos tevékenységre,
valamint azok folytatóira terjed ki.
(2) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén - jelen rendelet megalkotásakor - működő
köztemető:
- Zúgó utcai temető, (0379/5. hrsz.)
(3) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén lezárt köztemető:
- 326.hrsz. református temető,
- 552, 553.hrsz. katolikus temető.
3.§
E rendelet alkalmazásában:
a) temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt,
építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál,
közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére
létesítettek és használnak, vagy használtak;
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati
tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával
kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;
c) temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban,
templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő,
az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál;
d) temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke,
urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített
urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy
építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól;
e) nemzeti sírkert (nemzeti panteon): a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak
minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti
emlékhely, temetési helyek összessége;
f) hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a
honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a
teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban
kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető
(temetőrész), temetési hely;
g) kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,
emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla;
h) kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló
egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati
tevékenységek összessége;
i) egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel
rendelkező személy, illetőleg intézmény;
j) korai vagy középidős magzati halál: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 216. § e)
pontjában meghatározott haláleset;
2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése
4.§
(1) Az önkormányzat (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában lévő köztemetők fenntartási
feladatait és az üzemeltetési feladatok egy részét maga látja el, a fennmaradó üzemeltetési
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feladatokat külső vállalkozóval (a továbbiakban: üzemeltető) kötött kegyeleti közszolgáltatási
szerződés alapján végezteti.
(2) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő – testület az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.
3. A temetkezési helyek kialakításnak szabályai
5.§
(1) A köztemető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét
temetőrendezési tervben kell meghatározni. A terv térképet (vázrajzot) is tartalmaz, amelyen a
temető egyes területei beazonosíthatóak. A tervet a köztemetők kezelője készíti, melyet a temetők
tulajdonosa hagyja jóvá.
(2) A köztemetőt sírhelytáblákra kell felosztani. A sírhelytábla a temetőrendezési tervben megjelölt
olyan temetőrész, amely a nyugvási időt követően kiüríthető és temetés céljára ismételten igénybe
vehető. A sírhelytáblákat sorszámozni kell, s azokról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.
(3) A sírhelytáblákat számozott sorokra, azon belül sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. A
díszsírhelyeket és a sírbolthelyeket külön kell jelölni.
(4) A sírhelyekről sírhelykönyvet kell vezetni.
6.§
(1) Temetni, illetőleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak
temetkezés céljára kijelölt területen szabad.
(2) Temetkezésre használt helyek:
a) Koporsós temetés esetén:
sírhelyek: egy illetve két koporsó befogadására alkalmas temetési hely,
sírbolt helyek,
gyermeksírhelyek.
b) hamvasztásos temetés esetén:
a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére: urnasírhelyek,
urnasírboltok,
a hamvakat tartalmazó urnák építménybe való elhelyezése szolgáló urnafülkék (egyes
vagy kettes columbárium fülke)
(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.
4. A temetési helyek méretei
7.§
(1) A sírhelyek (sírgödrök) méretei:
a)
b)
c)
d)
e)

egyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 0,9 m, mélysége legalább 2 méter,
kettős sírhely: hossza 2,1m, szélessége 1,9 m, mélysége legalább 2 méter,
négyes sírhely: hossza 2,1m, szélessége 3,8 m, mélysége legalább 2 méter,
gyermeksírhely: hossza 1,3 m, szélessége 0,60 m, mélysége legalább 2 méter,
díszsírhely: hossza 2,5 m, szélessége 1 m, mélysége legalább 2 méter.
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(2) A sírok egymástól való legkisebb távolsága felnőtt sír esetén 0,6 m, gyermeksír esetén 0,3 m. A
régi temetők esetében a feltételeket adottnak kell tekinteni.
(3) A sírgödröt kifalazni tilos. Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó tetejének a föld
felszínétől legalább 1,6 m mélyre kell kerülnie.
(4) A sírbolthelyek méretei:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

kétszemélyes: 2,3 x 1,5 x 1,9 m,
négyszemélyes: 2,3 x 3 x 1,9 m,
hatszemélyes: 2,3 x 4,5 x 1,9 m,
nyolcszemélyes: 2,3 x 6 x 1,9 m,
tízszemélyes: 2,3 x 7,5 x 1,9 m,
tizenkét személyes 2,3 x 9 x 1,9 m.

(5) A kolumbáriumban az urnák tárolása 40 x 40 x 45 cm-es belméretű és szilárd alappal
légmentesen lezárt urnafülkében történhet.
(6) Urna földbetemetése esetén az urnasírhely mérete általában 80 x 60 cm, mélysége legalább 1
méter.
(7) Egy felnőtt sírhelyre (egyes sírhely) mélyített sír esetén még egy nagy koporsó, továbbá négy
urna temethető.
(8) Kettes sírhelyre mélyített sír esetén még két nagy koporsó, további nyolc urna temethető.
(9) Négyes sírhelyre, mélyített sír esetén még négy nagy koporsó továbbá 16 urna temethető.
8.§
(1) A díszsírhelyek a köztemetőben esetenként kijelölt egyes sírhelyek, amelyeket az elhunyt
személy kimagasló érdemeinek elismeréséül Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselőtestülete örök temetkezési hely céljára adományoz. A képviselő-testület a díszsírhelyek
síremlékeinek felállításáról esetenként határoz.
(2) A Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a „saját halottjának” minősített elhunytak
eltemettetési költségeihez hozzájárul, melynek mértékét a Képviselő-testület külön rendeletében
állapítja meg.
9.§
(1) Síremléket csak a nyilvántartási könyvbe bejegyzett eltemettető, vagy az általa felhatalmazott
személy állíthat vagy távolíthat el.
(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb
területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.
(3) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető
üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után, annak rendelkezései szerint szabad.
5. A temetési helyek használati ideje és díja *
10.§
*

Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2017. április 30. napjától.
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(1)A temetési hely felett rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet szerezni.
(2)A sírhelyek használata a megváltástól számítva 25 évre szól. (Rátemetés esetén az utolsó
koporsós rátemetés napjától, a kettes sírhely estén az utolsó koporsós temetés napjától számított
25 év, azzal, hogy az eredeti és az új lejárati idő közötti időtartamra meg kell fizetni az időarányos
megváltási díjat.)
(3) Az urnafülkék és urnasírhelyek használati ideje 10 évre szól.
(4) Az urnasírbolt használata ideje 20 évre szól.
(5)A sírbolthely (kripta) használata a megváltástól számított 60 évre szól.
(6) A sírhelyek, sírboltok, urnasírhelyek, urnafülkék, urnasírboltok további használati joga az
eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, kivéve, ha a temető ennél rövidebb időn
belül előreláthatóan megszüntetésre kerül. Ez esetben a megváltás időarányos része visszatérítésre
kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (2)- (5)
bekezdésben meghatározott időtartamnál rövidebb. Ez esetben az újraváltás díja a megváltási díj
időarányosan csökkentett összege.
(7) A részben vagy teljesen lezárt temetőben a használati idő rátemetés esetén sem hosszabbítható
meg.
11. §
(1) A temetési helyek használatáért az Önkormányzat által fenntartott temetőkben megváltási díjat
kell fizetni. A fizetendő díjtételeket a képviselő-testület állapítja meg, s azt évente egyszer
felülvizsgálja. A temetési hely feletti rendelkezési jog díjának mértékét a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy
az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult vagy annak örököse,
illetve az általa megbízott köteles megfizetni. A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást,
rátemetést megelőzően kell megfizetni.
(3) Ha kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a
használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.
(4) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó - a használati idő lejárta előtt - a holttest
maradványokat (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik köztemetőben levő
új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az eredeti sírhely megváltási árának időarányos
összegével csökken.
(5) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5 év, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül
ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból
felhasználni.
(6) A temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik.
(7) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja
igénybe venni, úgy a használati díj időarányos részét - a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek
alapul vételével - vissza kell téríteni.
(8) A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a köztemető
üzemeltetőjénél tett nyilatkozattal lehet lemondani.
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6. A temető működési rendje
12.§
Az önkormányzat gondoskodik a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek
ellátásáról, illetve gondoskodik a temetőben keletkező hulladék szállítási díjának megfizetéséről.
13.§
(1) A temetők nyitva tartási ideje naponta 8.00 órától 18.00 óráig tart. Ettől eltérni csak a halottak
napját megelőző és követő 5 napon lehet.
(2) A temető csak a nyitva tartási idő alatt látogatható, a nyitva tartási idő után külön felszólítás
nélkül távozni kell.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles
tanúsítani.
14.§
(1) Sírgondozás céljára a vízhasználat díjmentes.
(2) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem
tárolható. A koszorú-, virág- és egyéb növényhulladékot, sírdíszekből származó hulladékot az erre
kijelölt lerakóhelyen, illetve konténerben kell elhelyezni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak
gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető
biztonságos használatát ne veszélyeztesse.
(4) A rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott sírhelyméreten belüli temetési helyekre
ültethető
a) egynyári vagy évelő, lágyszárú dísznövény,
b) olyan fás szárú növények, amelynek kifejlett magassága nem érheti el az 1,5 méter magasságot
és a szomszédos temetkezési helyek megközelítését, gondozását nem akadályozza.
15.§
(1) A temetőbe járművel behajtani, közlekedni tilos. Ez alól kivételt képeznek azok a
mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezők, akik a behajtásra a tulajdonostól
előzetesen írásbeli engedélyt kaptak, valamint az engedélyezett munkálatokat végző vállalkozók és
temetkezési szolgáltatók.

(2) A temető területére kutyát -a vakvezető kutya kivételével -, egyéb állatot bevinni tilos.
(3) A temetési szertartások kiírt időpontja előtt 15 perccel, valamint a ravatalozási szertartások
ideje alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivéve az (1) bekezdésben előírtak
figyelembevételével az adott temetésre érkező hozzátartozók.
16.§
(1) A temetőbe építőanyagot beszállítani, építési és bontási tevékenységet végezni a tulajdonos
írásbeli hozzájárulásával lehet, melyet az érintett 48 órával a tevékenység megkezdése előtt
köteles bejelenteni a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon.
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(2) Az engedély nélkül végzett munka egyszeri írásbeli felszólítást, majd ezt követően a
temetőben való munkavégzés megtiltását vonja maga után.
(3) A hozzájárulás hiányában végzett munkálatok vagy attól való eltérés esetén, illetve a 14. §
(3) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos
a) a temetési hely birtokosát határidő tűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti, és annak
költségeit áthárítja a temetési hely birtokosára.
(4) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okból - csak a temető
tulajdonosának történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.
(5) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem
helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani.
(6) A temető tulajdonosa és üzemeltetője jogosult a 15. § (1) bekezdés és a 16. § (1) bekezdés
alapján kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély megmutatást megtagadja, úgy kell
tekinteni, hogy engedélye nincs, és a temetőt haladéktalanul el kell hagynia.
(7) A temetőben elhelyezett sírok síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési
felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.
7. A temetkezési szolgáltatások
17. §
(1) Temetkezési szolgáltatások:
a) temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való- az
egészségügyi szolgáltató halottkezelési körébe nem tartozó és az
egészségügyi intézményeken kívül végzett- előkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a sírhely megnyitása és visszahantolása,
f) a sírba helyezés,
g) a halottszállítás,
h) a hamvasztás és urnakiadás
i) urnaelhelyezés
j) a hamvak szórása
k) az exhumálás,
l) az újratemetés
(2) A temetkezési szolgáltatás teljes körűen temetkezési szolgáltató igénybevételével, vagy
önállóan is végezhető. A temetőben temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető köteles
gondoskodni, amennyiben a temettető nem más, engedéllyel rendelkező vállalkozást, vagy
vállalkozót bíz meg ezzel.
(3) Az üzemeltető kizárólagos hatáskörébe tartozik a temetkezési szolgáltatások közül az elhunyt
hűtése, a sírnyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása az üzemeltető
szakszemélyzetének igénybevételével.
(4) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók e rendelet hatálya alá tartozó köztemetőben
történő temetkezési szolgáltatás esetén az 3. mellékletben szereplő temető fenntartási díjat
kötelesek fizetni. Egyidejűleg a szolgáltató az üzemeltetőnek köteles bemutatni a temetkezési
szolgáltatás nyújtására jogosító igazolványait eredetben.
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(5) Az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók részére az üzemeltető a ravatalozót teljes
felszereltségével, valamint a halott hűtőt bocsájtja rendelkezésre, a temetési idő egyidejű
pontosításával az üzemeltetővel egyeztetve. A halott hűtő telítettsége esetén a halott
elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt a
vállalkozó maga köteles biztosítani. A rendelkezésre bocsátás az üzemeltető szakszemélyzetének
kizárólagos felügyeletével történik személyes jelenléte mellett.
(6) A köztemető mindenkori üzemeltetőjének feladatai:
a) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit;
b) biztosítja a ravatalozó, és ennek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető
egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;
c) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását,
zárását;
d) a temetésekről adatot szolgáltat a temetők kezelőjének,
f) kijelöli a temetési helyeket;
g) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
h) összehangolja a temetéseket.
(7) Az üzemeltető köteles együttműködni a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal,
hatóságokkal, illetve a temetők kezelőjével.

(8) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási
hozzájárulási díj, a vállalkozások és temetkezési szolgáltatók által fizetendő behajtás díj és az
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díjakat a rendelet 3-5.mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani.
8. Nyilvántartások vezetése
18. §
A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése az üzemeltető feladata.
9. Záró rendelkezések
19. §
(1) Ez a rendelet 2017.január 1.napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (V.5.) önkormányzati rendelete.
20. §
(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2016. december 16. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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1. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez *
Temetési hely megváltásának díjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5.000.- Ft
10.000.-Ft
20.000.-Ft
3.000.- Ft
5.000.- Ft
30.000.-Ft
5.000.- Ft
50.000.-Ft
ingyenes

Egyes sírhely
Kettes sírhely
Négyes sírhely
Gyermek sírhely
Urna sírhely
Urnaf ü l k e
Urnasírbolt
Sírbolthely (kripta )
Díszsírhely

2. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez *
REGISZTRÁCIÓS ADATLAP
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2016.
(XII.16.) önkormányzati rendelet alapján a köztemető területén
- kegyeleti szolgáltatást
- sírhellyel kapcsolatos egyéb vállalkozási (kripta építés, síremlék készítés,
síremlék felújítás, betűvésés, stb.) tevékenységet szeretnék végezni
(megfelelő rész aláhúzandó).
A regisztrációs adatlapot kiállítástól számított egy év elteltével meg kell újítani.
Vállalkozás/vállalkozó: . . . ... ... . .. . ... . . ... . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. ... ........ . . . .... .... . . .. . ..... .
Felelős vezető neve . ........ .... . ..... . . . ........ . . . .... . ..... . . .... .... .. . . .... ..... .......................... .
Cím:........ . ...... . . . .... ..... . . . . ........ . . . . . .... . . . .. . . . . . . . .. . . . ... ..... ........ . . . ... . .... ... . .. . ... . ...
Telephely: ............................................................................................................... . . . . . . . ..... . . ..
Cégjegyzék szám, Vállalkozói engedély száma:..................................... . ...... ..... ..... ..
1 Szakképzetséget igazoló okmány(ok) csatolva:
(megfelelő rész aláhúzandó)
2Vonatkozó tevékenységre kötött biztosítási kötvény másolata csatolva:
(megfelelő rész aláhúzandó)

*

Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos 2017. április 30. napjától.
*
Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos 2017. április 30. napjától.
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igen

nem

igen

nem

Adószám: .. . ... . . . . . . ... ....... . . .... . . .... . ...... ..... . ..... . ..... ....... ....... . . . ... ... .. . ...; .... . . .. . . .
Elérhetőség: .................... . . . . . . ......................... ... ... . ..... ..... ........ . . . ..... .. .. . .... ...
(telefon, mobil, fax, e-mail)
Alulírott kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben fenti adatokban változás következik be,
a változásokat az önkormányzatnak 8 napon belül bejelentem.
Nyírmártonfalva, 201 . ...... év .. . .... ... . . ..... .. ...... ....hó . . . .....nap
……………………………..

………………………………………

Vállalkozás/vállalkozó
1, 2

•

Tulajdonos/üzemeltető

Ezek hiányában a köztemető területén munka nem végezhető.
3. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez *

Temető fenntartási hozzájárulási díj
(a temetőben a temetkezési szolgáltatók kivételével a vállalkozás szerűen munkát végzők fizetik)
Az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű számtani
átlagának öt százaléka, 800 Ft/alkalom.
4. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez *

Üzemeltetési szolgáltatás díjai
Köztemetőn belül az üzemeltetői szolgáltatás díjai:
Sírhelynyitás:
Hantolás:
Hűtési díj:

17.500 Ft/db
10.900 Ft/db
3.300 Ft/nap/fő
5. melléklet a 14/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez *

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételéért a temetkezési szolgáltatók által
fizetendő díj: 15.000 Ft
A temetőbe járművel történő behajtás díja a rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján - a
mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező kivételével – 500.- Ft/alkalom.

*

Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos 2017. április 30. napjától.
*
Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos 2017. április 30. napjától.
*
Módosította a 9/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.
Hatályos 2017. április 30. napjától.
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7. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalvai Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására beérkezett
pályázatok véleményezéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Véleményezési jogköre van a képviselő-testületnek, a döntést a
KLIK igazgatója hozza meg. A szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, a nemzetiségi
önkormányzat és a nevelőtestület is véleményezte a beérkezett két pályázatot. A szülői
munkaközösség és a nemzetiségi önkormányzat Tóthné Valu Erika pályázatát támogatta. A
testületet ez nem befolyásolja.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A véleményezési eljárás lefolytatása után az eljárás nyilvánossá válik.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mindkét pályázat jól megszerkesztett, jól értelmezhető. Két
teljesen külön vezetői stílus mutatkozik meg a pályázatokban. Igazán én nem tudok választani, a
szakmai részekbe nem fogok belemenni, a döntést a testületre bízom.
Kövér Attila képviselő: Szülőként is szeretnék hozzászólni, nem csak képviselőként. Én mindenképp
a váltást támogatom. Azért vagyunk itt, hogy döntsünk. Tavaly elég sok gyermek született a
településen, ha őket itt akarjuk tartani majd az iskolában, akkor változtatnunk kell!
Piros Tibor képviselő: Tóthné Valu Erika anyagát jobbnak találtam a két pályázat összehasonlítása
során.
Filemon Mihály képviselő: Nehéz így valamit mondani. Lehet, hogy jobb az új személy pályázati
anyaga, de nehéz így véleményt kialakítani, mivel a pályázat jó, de magát a személyt nem ismerjük.
A jelenlegi igazgató itt van régóta, tudjuk, milyen hiányosságai vannak, de az új személyt nem
ismerjük. Én azt mondom, hogy az előttünk megtartott véleményezési fórumok véleményét is
figyelembe kellene vennünk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyírábrányban tanít az új pályázó, nyolc-kilenc évig volt
egyébként igazgató helyettes.
Filemon Mihály képviselő: Jó véleménnyel vannak róla.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát személyenként fogom szavazásra feltenni a kérdést, hogy
kinek a pályázatát támogassuk. Ki támogatja Tóthné Valu Erika pályázatát?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 4 igen, 0 nem szavazat, 2
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvai Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat
megismerte és véleményezte.
A beérkezett pályázatok közül Tóthné Valu Erika pályázatát támogatja.
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8. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda nyári
zárva tartási rendjéről szóló javaslatról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester. A javaslat szerint az óvoda nyári zárva tartása a 2017. július 17.
és 2017. augusztus 20. közötti időszakra esne. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2017. (IV. 27.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda
2017. 07. 17. – 2017. 08. 20. közötti időszakra eső nyári zárva tartási rendjét
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az ÁMK
Napköziotthonos Óvoda vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2017. május 15.

9. NAPIREND
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A társulási tanács már jóváhagyta a megállapodást, a társulásban
részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá kell azt hagyniuk. Van-e kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2017. (IV. 27.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról szóló – az előterjesztés mellékleteként csatolt 1661-13/2017.
számú módosító okirat szerinti módosításokkal – az 1661-14/2017. számú
Társulási Megállapodást egységes szerkezetben jóváhagyja.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét
értesítse a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő: 2017. május 5.
Felelős: polgármester

10. NAPIREND
Előterjesztés a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület támogatása
iránti kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Egyesület ebben az évben lett bejegyezve, ahhoz, hogy
pályázni tudjanak, egy évnek kell a bejegyzéstől eltelnie. Ezért is fordultak hozzánk anyagi
támogatásért. Százezer forint támogatásra gondoltam első körben. A beadványban is ez az összeg
szerepelt.
Filemon Mihály képviselő: Én százhúszezer forintot javaslok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Egyébként százezer forintot kértek.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Amennyiben elfogy a százezer forint, még támogathatjuk
őket.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A meghatározott célra elég a százezer forint.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A százezer forint összegű támogatást szavaztatom elsőként. Ki
ért ezzel egyet?

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 4 igen, 1 nem szavazat, 1
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2017. (IV. 27.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület (4263
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33. sz.) részére 100.000 Ft anyagi támogatást
biztosít.

Megbízza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról
szóló megállapodást kösse meg, és az Egyesület részére a támogatás
átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2017. május 15.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavaztatom a százhúszezer forintos javaslatot.
Az elhangzott, százhúszezer forint anyagi támogatás megállapítására vonatkozó javaslattal
kapcsolatban a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 1 igen, 0 nem szavazat, 5 tartózkodás
mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2017. (IV. 27.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi
Egyesület (4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33. sz.) részére,
százhúszezer forint összegű anyagi támogatás megállapítására
vonatkozó javaslatot elutasítja.

11. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 38. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadása iránti kérelmekről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés szerint három kérelmező van. Bodnár
Mariannék nem régen költöztek a községbe, három kiskorú gyermekük van. Kájer Lászlóéknak négy
kiskorú gyermeke, Bakó Tündének két kiskorú gyermek van.
Szakály Zsolt képviselő: Kájer László kérelmét támogatom, négy kiskorú gyermek van a családban.
Szűkös területen laknak jelenleg hatan, nagy előrelépés lenne ez számukra. Ismerem őt, jó gazda
gondosságával tartaná rendben a lakást és a hozzá tartozó területet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megtekintett állapotban kívánom a lakást bérbe adni. Nem
festetem ki, természetesen a bérleti szerződésben is az fog szerepelni, hogy a bérlőnek sem kell
majd kifestenie távozáskor a lakást. A megállapított bérleti díj alapján négy év alatt térül meg egy
festés ára egyébként.
Filemon Mihály képviselő: Kájer László kérelmét támogatom, már korábbi testületi ülésen is őt
próbáltam támogatni. Igazából ők egy szobában laknak most hatan. Kájer László szorgalmas, jóra
való ember, rendben fogja tartani a lakást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát az előterjesztés alapján sorban szavaztatom a kérelmeket.
Először Bodnár Mariann kérelméről szavazzunk!
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 0 igen, 6 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2017. (IV. 27.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
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Bodnár Mariann, Nyírmártonfalva, Szabadság u. 34. szám alatti lakos
részére a Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 38. szám alatti lakást és nem lakás
céljáró szolgáló helyiséget nem adja bérbe.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kájer László kérelmét szavaztatom.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2017. (IV. 27.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Kájer László, Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 76. szám alatti lakos részére a
Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 38. szám alatti lakást és nem lakás céljára
szolgáló helyiséget bérbe adja.
A lakás bérleti díja: 8.160,- Ft/hó.
A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja: 3.060,- Ft/hó
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést a bérlővel
megkösse.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester.

Kövér Mihály Csaba polgármester: Bakó Tünde kérelmét szavaztatom.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő hat képviselő 0 igen, 6 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2017. (IV. 27.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Bakó Tünde Kitti, Nyírmártonfalva, Május 1. u. 14. szám alatti lakos részére
a Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 38. szám alatti lakást és nem lakás céljára
szolgáló helyiséget nem adja bérbe.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A következő napirendek megtárgyalására A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint zárt ülés tartását rendelem el.

14. EGYEBEK
Filemon Mihály képviselő: Az elmúlt évben díszpolgári címeket adományoztunk, volt egy olyan
kötelezettség, hogy a díszpolgárok fotója el lesz helyezve az önkormányzat épületében. Történt-e
ilyen, vagy el lesznek-e helyezve a fotók?
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen, úgy volt, hogy ki fogjuk tenni a fotókat. Meg fogok kérni
egy fotóst, készítsenek fotót az érintettekről. Köszönöm képviselő úrnak, hogy emlékeztetett.

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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