Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 13-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
10/2018. (XII. 14.)
11/2018. (XII. 14.)

Tárgya
2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Az ülésen hozott határozatok:
102/2018. (XII. 13.) Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
103/2018. (XII. 13.) 2019. évi járási startmunka mintaprogramok közül a mezőgazdasági és szociális
jellegű programok támogatása iránti támogatási kérelem benyújtásának
támogatása.
104/2018. (XII. 13.) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét
jóváhagyása.
105/2018. (XII. 13.) Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2018. évi közművelődési
munkatervének jóváhagyása.
106/2018. (XII. 13.) Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodásról szóló tervezet pontosításának és kiegészítésének
kezdeményezése Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatánál.
107/2018. (XII. 13.) a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi és 2018. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolójának tudomásul vétele.
108/2018. (XII. 13.) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. I. félévi
üléstervének jóváhagyása.
109/2018. (XII. 13.) Katona Melinda és Tarapcsák János részére a művelődési ház ingyenes
biztosítása lakodalom megtartása céljára.
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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
2018. december 13. napján 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt képviselő (6
képviselő)

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő
Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülésén 6 képviselő megjelent, így a testület 6 fő képviselővel határozatképes. A
testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok
megtárgyalására.
Megkérdezi, hogy a testület részéről van-e más javaslat a napirendi pontokhoz.
A napirendhez más javaslat nem volt, a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő a napirendi
pontokat 6 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
4. Előterjesztés a 2019. évi járási startmunka programok iránti kérelmek benyújtásának
támogatásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
5. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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6. Előterjesztés a 2019. évi közművelődési munkatervről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
8. Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenységéről
szóló beszámoló jóváhagyásáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
9. Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
10. Előterjesztés a Művelődési Ház bérleti díjának mérséklésére, illetve elengedésére irányuló
kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóban
11. Egyebek
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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: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez.
November 20-án Szolnokon „Klímaadaptáció és vízmegtartás a 21. században” című
konferencián vettem részt. Kipróbálnak dolgokat, például Szeged mellett egy kétezerfős
településen amennyiben eső esik, ott minden víz leszalad a faluból, sokszor nincs víz a
településen, és aszály van. Érdemes lenne tudni, mire jutottak ennek a problémának a
megoldásával. Próbálkoznak több dologgal is, például összegyűjtik a szennyvíztelep
átmosóvizét a telepről, egy vizes élőhelyet alakítanak ki; összegyűjtik a szennyvíztelep tisztított
vizét, valamint kormányozni próbálják az esővízcsatornákat. Ezek kisléptékű dolgok, de
hasznosak. Ez a program Angliából indult. A pilot programot az EU írta ki. Hat magyarországi
település van benne, megpróbálják helyben kis beruházással javítani ezt a klímaváltozási
problémát. Esetleg egy ilyen programon elgondolkodhatnánk, ha lesz folytatása. Itt helyben is
rendszeres a vízhiány, vagy éppen van olyan is, hogy időnként túl sok helyenként a víz.
Másik kiegészítésem, hogy tegnap este kigyulladt a Krucsa tanyán lévő ingatlanunk.
Tűzvizsgálatot kértem, valószínűsíthető az idegenkezűség. Gazdasági totálkár tulajdonképpen
az épület. Nem lakják már hónapok óta, éppen ezért nem lehetett elektromos tűz. Gyanítják,
hogy felgyújtották a lakást. Volt biztosítva az épület, de az értéke nem túl nagy, nyilván be
fogjuk jelenteni a káreseményt. Van-e kérdés?
Gajdos István képviselő: A vizesprogrammal kapcsolatban kérdeznék. Amennyiben összegyűjtik
a vizet, hogyan hasznosítják? Pl. öntözésre? Hiszen az lenne a cél.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyilván hasznosítják, de elég szűk hatókörben lehet ebből a
vízből öntözni. Nálunk is van ivóvíztelep átmosás, az 360 nap alatt kb. 3000 m3 vizet jelentene
éves szinten, azzal már lehetne mit kezdeni. A szennyvíztelep tisztított vize a Gúti-érbe megy.
Gajdos István képviselő: Azt olyan helyre kellene tenni, ami nincs messze.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen.
Filemon Mihály képviselő: December 20-án az Agrárkamra szervezésében is lesz egy hasonló
programról tájékoztatás, a kamra szakértője jön le Budapestről. Tározókat akarnak a hajdúsági
és szabolcsi részen kialakítani, mivel több víz megy el Magyarországon, mint ami bejön.
Végeztek egy kutatást, melyből kiderült, hogy ebben az évben sajnos az erdők sem nőttek, ha
így halad, lehet, hogy ki fognak száradni. Tehát valamit mindenképpen tenni kell.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Így van. nyilván ez nem egy-két év.
Gajdos István képviselő: Igaz, hogy zárt rendszerből is elhozhatják ide a vizet?
Filemon Mihály képviselő: Mindenki ezzel foglalkozik. Lehetséges.
Gajdos István képviselő: A Tisza a legnagyobb hozzánk közeli folyó. Ide hogy jöhetne el a vize,
hogyan vezetnék ide?
Filemon Mihály képviselő: Nyíradonyban tervben van az, hogy a Fényes tó medrét csinálnák
meg, ott tudnának tárolni rengeteg vizet. Itt is lehetne csinálni tározókat.
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Gajdos István képviselő: Felduzzasztanák a Fényes tavat?
Filemon Mihály képviselő: Igen. Nem tudom, milyen módszerrel.
Gajdos István képviselő: Amennyiben nincs természetes csapadék, mesterségesen kell
feltölteni. Ez óriási munka. Az idő sokkal gyorsabban halad, mint bármilyen program. Aszályos
év volt most is, ha eltelik tíz év, az akác is kipusztulhat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a
polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott
kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi.

hozzászólásokkal

és

2. NAPIREND
Előterjesztés a települési önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
tárgyalta a napirendet. Az anyag részletes, 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 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2018. (XII. 14.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (IX.28.) rendelettel módosított 1/2018.
(II.16.) rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javaslatával a 2018. évi költségvetése
módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját
bevételek, finanszírozási bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1)
bekezdésében megállapított
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Költségvetési bevételét
Költségvetési kiadását

18 366 127 Ft-tal
18 366 127 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított költségvetési bevételét
módosított finanszírozási bevételét
módosított bevételi főösszegét
módosított költségvetési kiadását
módosított finanszírozási kiadását
módosított kiadási főösszegét
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

441 894 735 Ft-ban
1 715 602 Ft-ban
443 610 337 Ft-ban
638 673 572 Ft-ban
6 898 992 Ft-ban
645 572 564 Ft-ban
201 962 227 Ft-ban
46 640 133 Ft-ban
155 322 094 Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
346 194 519 Ft
165 957 587 Ft
27 885 796 Ft
118 478 759 Ft
21 771 501 Ft
12 100 876 Ft
3 261 569 Ft
6 979 307 Ft
600 000 Ft
1 260 000 Ft
283 704 898 Ft
139 807 456 Ft
118 090 002 Ft
143 597 442 Ft
142 594 325 Ft
300 000 Ft
300 000 Ft
8 774 155 Ft
6 898 992 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
- ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
313 511 931 Ft Működési költségvetés módosított bevételei
263 481 536 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
148 376 515 Ft
– ebből: Önkormányzatok működési támogatásai
115 105 021 Ft
– ebből: Működési célú támogatások államháztartáson belülről
38 187 493 Ft
– ebből: EU-s támogatás
36 001 000 Ft Közhatalmi bevételek
13 229 395 Ft Működési bevételek
800 000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
128 382 804 Ft Felhalmozási költségvetés módosított bevételei
126 615 804 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
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124 751 099 Ft
– ebből EU-s támogatás
1 767 000 Ft Felhalmozási bevételek
203 677 829 Ft Finanszírozási bevételek
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
A költségvetési rendelet 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26. melléklete helyébe e rendelet 1, 2,
5, 6, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26. melléklete lép.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2018. december 14.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

3. NAPIREND
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
tárgyalta a napirendet. Jegyző asszony elmondta, hogy a díjak lettek összehangolva a két
településen és a rendeletet egységes szerkezetbe foglalták. A bizottság javasolja a rendelettervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A díj összegében nem következett be változás, csak a szerkezete
és összetétele változott. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott
el.)

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja, és egységes szerkezetű rendeletet fogadja
el:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
11/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról *

*

Rendelkezési beépítve a 19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendeletbe.
Hatályát vesztette: 2019. január 1. napján.
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
1.§
(1) A rendelet 3.§ (2)- (3) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek, azok helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító
helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Vámosvíz Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság ( 4287 Vámospércs, Petőfi utca 4. ) jogosult és köteles ellátni
Nyírmártonfalva Község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében.
(3) A vállalkozó által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye,
kizárólag a vámospércsi 052/5. helyrajzi szám alatti szennyvíz tisztító- kezelő Telepen az erre kijelölt
fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.
2.§
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

Záró rendelkezések
3.§
(1)E rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Nyírmártonfalva, 2018. december 13.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A kihirdetés napja: 2018. december 14.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 11/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez *

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 90.- Ft/hó/ingatlan,
ürítési díja lakossági igénybevétel esetén: 1.144.-Ft/m3.
A közszolgáltatás alapdíja nem lakossági igénybevétel esetén 90.- Ft/hó/ingatlan, ürítési díja 1.709.Ft/m3.
A feltüntetett díj az ÁFA- t nem tartalmazza.

*

Az 1. melléklet beépítve a 19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. mellékletébe.
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő testületének
19/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatásról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes
elhelyezésével, kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátásával és igénybevételével
kapcsolatos helyi szabályok megteremtése révén a település lakossága egészségének védelme, a
község természeti és épített környezetének megóvása, a folyékony hulladék által okozott
terhelések minimalizálása.
(2) A rendelet céljának elérése érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű,
a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi
szempontok figyelembevételével.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírmártonfalva község közigazgatási területén minden
közcsatornával el nem látott területen élő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb
jogcímen használójára (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti ingatlantulajdonosnál keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek begyűjtésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására,
ártalmatlanítására és a veszélyes hulladékokra, űrgödrök tartalmára, valamint az ezekkel
összefüggő tevékenységekre.
(4) Az az ingatlantulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett
székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizét a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége
során keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíztől elkülönítetten gyűjteni és
arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről nem a közszolgáltatás
keretében gondoskodik, a (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.
(5) A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági
tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése
3.§
(1)A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes
elhelyezését az önkormányzat helyi közszolgáltatás útján látja el.
*

Módosította a 11/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1.

9

*

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító
helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Vámosvíz Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság ( 4287 Vámospércs, Petőfi utca 4. ) jogosult és köteles ellátni
Nyírmártonfalva Község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében.
*
(3) A vállalkozó által szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ürítési helye,
kizárólag a vámospércsi 052/5. helyrajzi szám alatti szennyvíz tisztító- kezelő Telepen az erre kijelölt
fogadótér leürítő csatlakozásán üríthető le.
A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. §
(1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.
(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének
lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő
gyűjtését, rendszeres elszállíttatását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő
átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.
(3) A (2) bekezdése hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott
módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.
(4) A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény
44/F. §- a tartalmazza.
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei
5. §
(1) A közszolgáltatóval, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kapcsolatos kötelező
közszolgáltatás teljesítésére az önkormányzat köt szerződést.
(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.
(3) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a Polgári
Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni a szerződő felek megnevezését és
azonosító adatait, szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés
helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj
megállapítását, a számla kiegyenlítésének a módját, a szerződés felmondásának feltételeit.
Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai
6.§
(1) A közszolgáltatás tekintetében az önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres
átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése és ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval közszolgáltatási
szerződés megkötése.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7.§
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt
rendszerű olyan járművel és úgy végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor

*
*
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érvényes jogszabályoknak. A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető
nevét, címét.
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az
szennyezést, elcsorgást ne okozzon. Elcsorgás esetén a szennyezést megszüntetni, az elcsorgott
szennyvizet összegyűjteni, a szennyezett terület fertőtlenítését elvégezni vagy elvégeztetni, a
kárelhárítást, a környezet eredeti állapotát helyreállítani a szennyezést okozó vállalkozó
kötelessége, melynek haladéktalanul köteles eleget tenni.
(3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelésétől számított 72 órán belül 7 és 16 óra
között a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles begyűjteni akként, hogy a
megrendeléskor a megrendelő számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható
időpontját (maximum 2 órás időintervallumban) megjelölni és végleges ártalommentes elhelyezés
végett a 3. § (3) bekezdésben megjelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.
(4) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja
meg, kivéve, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon
feltételezhető, hogy a közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.
(5) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át és gondoskodik az ideiglenes gyűjtésére
szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő elszállításáról.
(6) A közszolgáltatónak rendelkeznie kell:
a) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a területileg
illetékes környezetvédelmi felügyelőség által nyilvántartásba vett,
b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel,
c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel.
(7) A Közszolgáltató jogosult rendkívüli műszaki vagy időjárási körülmények fennállása esetén a
szolgáltatást az alábbi sorrend szerint korlátozni:
a) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő vállalkozások,
b) közműcsatorna hálózattal ellátott utcákban lévő magántulajdonosok,
c) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő intézmények,
d) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő vállalkozások,
e) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő magántulajdonosok,
f) közműcsatorna hálózattal el nem látott utcákban lévő intézmények.
(8) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ivóvízhálózatba bekapcsolt, de a
szennyvízhálózatba be nem kapcsolt felhasználók vízfelhasználásáról, a közszolgáltatás ellátása
során ezekről a helyekről elszállított szennyvíz mennyiségéről, minőségéről (lakossági, egyéb
kommunális), eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem megnevezése, címe).
Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei
8.§
(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy onnan származó közüzemi
csatornahálózatba vagy más módon befogadóba vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet – a külön jogszabályban meghatározott műszaki és
közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára vonatkozó hatósági előírások szerint –
gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.
(2) Az ingatlantulajdonos köteles a háztartási szennyvíz gyűjtése során megfelelő gondossággal
eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény, és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles a 8.§ (1) bekezdés szerint gyűjtött nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a jelen rendelet 3.§ (2)
bekezdésében megjelölt közszolgáltatónak átadni és részére a közszolgáltatás ellenértékét az e
rendeletben szabályozott módon kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének
ténye hozza létre. A jogviszony kezdődő időpontja az a nap, amelyen a közszolgáltató a
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közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlantulajdonost
írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell a
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles biztosítani a
gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű számára oly módon, hogy az elláthassa feladatát.
(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel az
ingatlantulajdonos nem végeztetheti. Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és
időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.
(7) Az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező
közszolgáltatást évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos
kötelezettségek, a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
9. §
(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana
területén belül, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.
(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló
létesítménybe mérgező -, tűz és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan
anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek élet- és
testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a
műtárgyainak állagát.
(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének, vagy veszélyességének
megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a
mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett
megtagadhatja annak elszállítását.
(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve az (3)
bekezdésben foglaltakat és azt az esetet, ha a szennyvíz az önkormányzat által kijelölt átadási
helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe vízgazdálkodási,
közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdekek sérelme nélkül nem helyezhető el.
A közszolgáltatás díja, az egységnyi díjtétel és a fizetendő díj megállapítása
10. §
(1) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra átvett hulladék m3ében kerül
kifejezésre. A települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb, általános forgalmi adót nem
tartalmazó egységnyi díját a jelen rendelet 1. számú melléklete állapítja meg, akként, hogy a
fizetendő díj megállapításakor a Közszolgáltató által – díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján
– készített és minden év szeptember 30. napjáig Nyírmártonfalva Községi Önkormányzatához
eljuttatott díjkalkulációjához képest díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a költségek
ellentételezésére kapott költségvetési támogatást.
(2)A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg, az egységnyi díjtétel és az
elszállított települési folyékony hulladék mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított települési
folyékony hulladék mennyiségét a szippantó gépjárműbe gyárilag beépített szintmérő (szintjelző)
alapján kell meghatározni. A legkisebb számlázható mennyiség 1 m3 , a közszolgáltató az 1 m3 alatti
mért mennyiség esetében is az 1 m3 - hez tartozó díjtételt számláz.
(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató számlát bocsát ki,
mely alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére a teljesített
közszolgáltatás alapján kibocsátott számla alapján magánszemélyek esetében a teljesítéssel
egyidejűleg készpénzben; intézmények és vállalkozások esetén a teljesítéssel egyidejűleg
készpénzben vagy utólag, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
A meg nem fizetett díj adók módjára behajtható köztartozásnak minősül a hulladékról szóló törvény
rendelkezései szerint.
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(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél (a
közszolgáltató megbízottjánál) írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére
vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől
számított 30 napon belül a Közszolgáltató vagy megbízottja válaszolni köteles.
(5) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató
visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési
kötelezettségbe beszámítja.
Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések
11.§
(1) Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a
közszolgáltató gondoskodik.
(2) A közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos személyes adatainak kezelésével összefüggésben
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény
rendelkezéseit betartani.
Záró rendelkezések
12.§
(1) E rendelet 2014.január 01. napján lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nyírmártonfalva, 2013.december 19.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 20. napján.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 19/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelethez *

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 90.- Ft/hó/ingatlan,
ürítési díja lakossági igénybevétel esetén: 1.144.-Ft/m3.
A közszolgáltatás alapdíja nem lakossági igénybevétel esetén 90.- Ft/hó/ingatlan, ürítési díja 1.709.Ft/m3.
A feltüntetett díj az ÁFA- t nem tartalmazza.

*

Módosította a 11/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 1.
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4. NAPIREND
Előterjesztés a 2019. évi járási startmunka programok iránti kérelmek benyújtásának
támogatásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök, képviselő: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet. Polgármester úr ismertette, hogy ebben az évben negyvenöt fő volt bevonva a
startmunka programokba, jelenleg húsz fő bevonását tervezik. A bizottság javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyeztettünk a Munkaügyi Központtal a és
Belügyminisztériummal. Az elsődleges munkaerőpiac feltöltését preferálják, szakmunkás
végzettségű embert nem lehet bevonni a startmunkaprogramba, így széles kör kiesik. Ezért is
terveztük csak húsz fővel a programok beindítását. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
támogatja a 2019. évi járási startmunka mintaprogramok közül a
mezőgazdasági és szociális jellegű programok támogatása iránti
támogatási kérelem benyújtását.
Kötelezettséget vállal arra, hogy pozitív bírálat esetén az
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárásokat megindítja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
határidő: benyújtásra december 29., folyamatos

5. NAPIREND
Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a
napirendet. A Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jogszabályi kötelezettség a belső ellenőrzés. Két évente
körülbelül minden terület sorra kerül. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
a képviselő-testület:
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az előterjesztés mellékletét képező, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2019. december 31.

6. NAPIREND
Előterjesztés a 2019. évi közművelődési munkatervről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem kértem az intézményvezetőt, hogy legyen jelen a testületi
ülésen, hiszen tervről beszélünk, mely még változhat is. Van-e kérdés? Van-e olyan javaslat, amit
jelenítsünk meg a tervben, Biztos, hogy bővül még a rendezvények sora, hiszen az EFOP-os
programok is folynak, és ezekben a programokban is vannak közművelődési programok. Most volt
nem rég például sportnap is. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el. Javaslom a közművelődési munkaterv elfogadását.

Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
a képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ 2019. évi közművelődési
munkatervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Megbízza az ÁMK vezetőjét, hogy a tervbe foglalt feladatok végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató
Hi. folyamatos

7. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet ellátására vonatkozó együttműködési
megállapodásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a napirendet. Két
kiegészítést javasol a bizottság a megállapodás jóváhagyásához. Jegyző asszony felhívta a
figyelmet arra, hogy jó lenne, ha minden évben átgondolhatnánk, hogy fenntartjuk-e a
megállapodást, vagy felbontjuk, valamint a hozzájárulás összege tárgyévre, vagyis gazdasági
évre legyen megállapítva.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jelenleg 100 Ft/lakos a hozzájárulás összege, azt kellene a
megállapodásban szabályozni, hogy a lakossági hozzájárulás összege gazdasági évre szóljon. A
másik dolog pedig, hogy a három évre szóló megállapodás tervezet nem tartalmazza a kilépés
lehetőségét. Ezt a két kiegészítést javasolnánk Nyírábrány önkormányzata felé, kerüljön bele az
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is a megállapodásba, hogy adott esetben év végével kiléphessünk szükség esetén. Van-e
kérdés? (Kérdés nem volt.) Jó lenne decemberben megkötni a megállapodást, de ez még sosem
sikerült. Idén is szeptemberben került aláírásra a megállapodás. Testület elé terjeszthetjük
februárban az új megállapodás tervezetet. Van-e hozzászólás?
Piros Tibor képviselő: Sok probléma volt a központi orvosi ügyelettel, én támogatom az egy
évre szóló megállapodást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kötelező az ügyeleti ellátás biztosítása, sokkal jobbat nem
tudunk, szólhat három évre a megállapodás, csak legyen lehetőségünk felmondani azt szükség
esetén. Most szeretne Nyírábrány egy gépjárművet vásárolni az ügyelet részére, ezért
szeretnék, hogy a megállapodás három évre szóljon. Tehát jelezzük Nyírábrány önkormányzata
felé a kiegészítéseket? Egyetért-e ezzel a képviselő-testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
a képviselő-testület:
felkéri a polgármestert, hogy a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet
ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló tervezet
pontosítását és kiegészítését kezdeményezze Nyírábrány Nagyközség
Önkormányzatánál akként, hogy a lakossági hozzájárulás mértéke gazdasági
évre legyen megállapítva, valamint a kilépés feltételei is legyenek rögzítve a
megállapodásban.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal

8. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi és 2018. I. félévi tevékenységéről
szóló beszámoló jóváhagyásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Az ügyeletre ritkán megyek, de legutóbbi látogatásomkor nagyon
pozitív hozzáállást tapasztaltam mind az orvos és mind az asszisztens részéről is. Kérem,
tolmácsoljátok ezt az ügyelet felé.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a
beszámoló tudomásul vételét.
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Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
a képviselő-testület:

a Nyírábrányi Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi és 2018. I. félévi
tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

9. NAPIREND
Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság tárgyalta a napirendet. A tervezetben
a kötelezően tárgyalandó napirendi pontok szerepelnek, szükség esetén napirendre tűzzük a
még tárgyalandó napirendi pontokat. A bizottság javasolja az ülésterv elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.)
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
a képviselő-testület:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. I.
félévi üléstervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tervbe foglalt testületi ülések
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

10. NAPIREND
Előterjesztés a Művelődési Ház bérleti díjának mérséklésére, illetve elengedésére irányuló
kérelemről.
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli előterjesztést tárgyalunk, de a kérelmet kiosztottuk a
képviselő-testület részére is. Tarapcsák János a görög katolikus esperes gyermeke, Katona
Melinda édesanyja pedig óvodánk konyháján dolgozik évek óta.
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Szakály Zsolt képviselő: Én azt javaslom, hogy ingyen biztosítsuk a művelődési ház épületét
részükre. Melinda édesanyja sok-sok éve a konyhán dolgozik, és minden rendezvényünkhöz is
hozzáteszi erejét ingyen. Melinda és János a néptánccsoport tagja, emelik és továbbviszik a
település hírnevét, és közösségeinket is erősítik ezáltal.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyetért-e azzal a testület, hogy kérelmezők részére ingyen
biztosítsuk a művelődési ház épületét?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatjuk.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 6 képviselő 6 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2018. (XII. 13.) h a t á r o z a t a
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervéről
a képviselő-testület:

Tarapcsák János (4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi. u. 34. szám) és Katona
Melinda (4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 92.) részére a 2019. augusztus 17-én
tartandó esküvőjük megrendezése céljából a Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat tulajdonát képező 4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 18. szám
alatti művelődési ház épületét 2019. augusztus 14. és 2019. augusztus 19.
közötti időszakra térítésmentesen biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy érintetteket a képviselő-testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2018. december 31.

11. EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: December 19-én szerdán 14.00 órakor szeretettel várom a
képviselő-testület tagjait évzáró bankettünkre.
December 20-án tartjuk a községi „Mindenki Karácsonyfája” ünnepségünket, a meghívókat
kiküldtük a lakosság részére is. Az iskolások betlehemes műsort adnak, az egyházak képviselői
köszöntő beszédet mondanak, valamint Kocsis Tibor előadóművész fog műsort adni.
Van-e hozzászólás az Egyebek napirenden belül?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A rezsicsökkentésről szeretnénk hallani tájékoztatást.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kicsit másképp működik a rezsitámogatás, mint a szociális
tűzifa támogatás. A támogatási szerződés szerint az önkormányzat hivatala kiállít egy igazolást
a tizenkétezer forint rezsitámogatás jogosultságról, amit egy velünk szerződött cégnél lehet
majd beváltani. Volt javaslat arra vonatkozóan is, hogy Erzsébet-utalványban adják majd a
támogatást, de sajnos nem így döntöttek. A fakereskedő a jogosult részére számlát állít ki majd
az összegről. Ennek nem nagyon örülnek az emberek. A rezsicsökkentés támogatás kiosztását
2019. december 31-ig kell teljesítenünk. Érdeklődtem, hogyan fogja ezt a többi település
végrehajtani, mivel nem a legjobb megoldás ez így. Nem kiforrott a dolog, de elvileg a
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támogatási szerződés szerint ezt kellene csinálnunk. Nem vállalnám, hogy ide behordjuk a
rezsitámogatásos tűzifát is. A szociális tűzifát viszont be kell hordanunk és ki is kell osztanunk
2019. február 28-ig. Százhatvan köbméter tűzifát kaptunk, de kétszáznyolcvan köbmétert
fogunk kiosztani. A falusi kertben felszedtük az oszlopokat, így már csak hetven-nyolcvan
köbméter fára lesz szükségünk. Meg fogjuk oldani. Szeretnénk, ha a képviselők tájékoztatnák a
lakosságot. A rezsicsökkentésre kapott támogatás itt van, várjuk, hogy elindíthassuk a dolgot,
másra nem lehet ezt a támogatást felhasználni. Tölgyfából talán fél köbméter szerezhető be
tizenkétezer forintból, az akácfa drágább. Tájékozódok, hátha meggondolják a támogatók
magukat. Nem a legjobb megoldást választották.
Filemon Mihály képviselő: Az a dolgunk, hogy ezt oldjuk meg, amit ránk bíztak, minél hamarabb
kapják meg az emberek, és intézze mindenki a saját dolgát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben, csak kell még egy cég, akivel szerződnénk. Minden
önkormányzat megrohanta az erdőgazdálkodókat, Magyar Pistit is egy hete próbálom utolérni.
Filemon Mihály képviselő: Szerintem be van készletezve már a fa.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Felmerült a Vámospércsen lévő Lakatos Tüzép is.
Természetesen tizenkétezer forint mindenkinek tizenkétezer forint. Hallottam már olyat is,
hogy mikor visszük már a rezsitámogatásos tűzifát, amikor elkezdtük kiosztani a szociális
tűzifát. Tehát elég nagy összevisszaság van. Jövő héten egy tájékoztatást fogok kiküldeni a
lakosok részére.
Filemon Mihály képviselő: Így van. Tájékoztatást kell kiküldeni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mindenképp meg lesz oldva a dolog, és tájékoztatni fogom a
képviselő-testületet is. Most elsőkörben a szociális tűzifát fogjuk kiosztani. Ráadásul eléggé le
vannak terhelve a kollégák is év végén, ne kelljen már még kétszáznyolcvanhét okiratot is még
megcsinálni. Az, hogy ez januárban kezdődik el vagy februárban, az még nem nagy gond. A
szociális tűzifa jogosultsági köre nagyjából majdnem ugyanaz a kör.
Filemon Mihály képviselő: Az emberek úgy nézik, hogy most lesz még tél.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális tűzifát el kezdtük kiosztani, még a héten is
osztjuk, és tudjuk, hogy kik azok, akik elsődlegesen veszélyeztetve vannak. Úgy gondolom, hogy
akinek három kocsi fa van az udvarán, és februárban kapja meg a szociális tűzifát, nem biztos,
hogy veszélyeztetve van.
Filemon Mihály képviselő: Mindig az van veszélyeztetve, akivel épp találkozol az utcán.
Lenne egy kérdésem a Kőkútnál lévő úttal kapcsolatban. Papp Sándor jelezte augusztusban,
hogy erdősíteni fogják a Kőkút cigánysor felőli részét, ott bekerítették azt az oldalt, és nem
lehetett eljárni az úton, de nem történt semmi.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez nem így van. Voltunk kinn.
Filemon Mihály képviselő: De igaz, mert az én lucernámon kezdtek el járni, már jó nagy
kerékvágás van ott.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Fel lettek gallyazva a fák a Mihálydi utca végén a
nagykanyartól felfelé és meg lett húzgálva az út. Lehet, hogy a felső vége még nem lett
befejezve. Melyik végéről beszélünk?
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Filemon Mihály képviselő: A Kőkút sarkától, Bartucz útja felől ha átmegyünk a kis dombon, és
előtte jobbra kanyaradunk, teljesen le van zárva az út. Ott a sarjerdőben és az önkormányzati
úton legalább kétszázméter hosszban nem lehet közlekedni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor engem félretájékoztattak, mivel az egyenes útról
beszéltünk eddig mindig csak. Ott is voltunk, csináltuk, hogy el lehessen férni.
Filemon Mihály képviselő: És nem láttad, hogy hogy van a kerítés?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Azóta nem volt ott dolgom, nem jártam arra. Ha megvan a
kerítés, akkor megyünk, és megcsináljuk az utat.
Filemon Mihály képviselő: A nyírmártonfalvai ember olyan leleményes, hogy rögtön talált egy
utat a lucernám közepén, és gyönyörűen ki is taposták.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ha jobbról van egy sarjerdő, jobbról pedig kerítés, akkor hol
van a lucerna?
Filemon Mihály képviselő: A túlsó végén van. Szívesen megmutatom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Papp Sándor amikor nekem ezt jelezte, akkor meg is néztük.
Filemon Mihály képviselő: Nekem mindig ilyen bajaim vannak az utakkal.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor kicsit itt elbeszélés volt, mivel a másik oldalán a
kerítésnek mentünk, és csináltuk, de hogy ezt az oldalát is kellene, az számomra nem derült ki.
Filemon Mihály képviselő: Az erdőt teljesen körbe szoktuk keríteni, nemcsak három oldalát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Így igaz. Meg fogom nézni, és orvosoljuk a dolgot.

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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