Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 24-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve
Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott
rendelet száma
2/2018. (V. 25.)
3/2018. (V. 25.)
4/2018. (V. 25.)
5/2018. (V. 25.)

Tárgya
2017. évi költségvetési rendelet módosítása
2017. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet
Közművelődésről szóló rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Az ülésen hozott határozatok:
41/2018. (V. 24.)
42/2018. (V. 24.)

43/2018. (V. 24.)
44/2018. (V. 24.)
45/2018. (V. 24.)
46/2018. (V. 24.)

47/2018. (V. 24.)

48/2018. (V. 24.)

49/2018. (V. 24.)

50/2018. (V. 24.)
51/2018. (V. 24.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az önkormányzat 2017. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelése elfogadása.
A Pentafrost Nyírmártonfalva SE. 2017. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és
szakmai tájékoztatójának tudomásul vétele.
A Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai
tájékoztatójának tudomásul vétele.
A Képviselő-testület 2018. II. félévi üléstervének jóváhagyása.
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi
közutak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése „Külterületi utak fejlesztése Nyírmártonfalván” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala, a Truck-Food Kft. kihirdetése
nyertes ajánlattevőként.
A VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése „Falumúzeum külső felújítása és környezetének rendbetétele”
közbeszerzési eljárás feltételes megindítása.
A VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése „Falumúzeum külső felújítása és környezetének rendbetétele”
közbeszerzési eljárásban öt gazdasági társaság felkérése ajánlattételre.
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, valamint a Nyírmártonfalvai Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat
közötti
együttműködési
megállapodás
módosításának jóváhagyása.
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi egyszerűsített
beszámolójának jóváhagyása.
Letelepedési támogatás megállapítására irányuló kérelem elbírálása.
(A határozatot a zárt ülés jegyzőkönyve tartalmazza.)
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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. május 24-én 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Gajdos István, Kövér Attila,
Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály Zsolt (7 képviselő)

Igazoltan távol:

–

Meghívottak:

Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Vinczéné Gál Anikó – Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője
Szabó Nóra – Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén 7 képviselő megjelent, így a testület 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 7 képviselő a napirendi
pontokat 7 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. Beszámoló a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata helyi feladatainak ellátásáról, előterjesztés az önkormányzat 2017.
évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékeléséről.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban
3. Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: SE elnöke
Előterjesztés: írásban
4. Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
Előadó: Polgárőr Egyesület vezetője.
Előterjesztés: írásban
5. Előterjesztés a települési Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 10.)
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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6. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
7. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődésről
szóló rendelet-tervezetéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
8. Előterjesztés
Nyírmártonfalva
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról szóló rendelettervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
9. Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2018. II. félévi üléstervéről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
10. Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése „Külterületi utak fejlesztése Nyírmártonfalván”
tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozataláról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
11. Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése „Falumúzeum külső felújítása és környezetének rendbetétele” pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról.
Előadó. Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
12. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és a Nyírmártonfalvai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
13. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi egyszerűsített
beszámolójáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
14. Előterjesztés letelepedési támogatás megállapítás elbírálása iránti kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
15. 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: A Vámospércs-Nyírmártonfalva közötti útszakasz felújítása
körülbelül három hét múlva teljesen elkészül. Jövő hét szerdán munkaterület átadás lesz a
Nyírmártonfalva-Nyíracsád közötti útszakasz felújításával kapcsolatban, tehát azokat a
munkálatokat is elkezdik. A 48-as főút állítólag 2020-ra fog elkészülni. Van-e kérdés a polgármesteri
jelentéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Gajdos István képviselő: Lehetne-e jelezni az útfelújítással kapcsolatban, hogy a régi
kilométerköveket állítsák helyre?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben van, fel fogjuk vetni a kérést a kivitelező felé. A
Bethlen-féle tanyánál lévő buszmegállót pedig teljesen fel fogjuk újítani, fából fog az is elkészülni,
mint a község belterületén lévő buszmegállók.
Filemon Mihály képviselő: Az is lehet, hogy már vissza sem lehet ezeket a kilométerköveket állítani,
lehet, hogy balesetveszélyesek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rá fogok kérdezni. Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul
vételét.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel együtt
tudomásul veszi.

2. NAPIREND
Beszámoló a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata helyi feladatainak ellátásáról, előterjesztés az önkormányzat 2017. évi
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékeléséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdezem Vinczéné Gál Anikót, van-e kiegészítése?
Vinczéné Gál Anikó - Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője: Nincs
kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden évben kötelező a beszámoló és az átfogó értékelés
elkészítése. Jelentős változások voltak a gyermekvédelmi rendszerben 2016-tól. Azt gondolom,
hogy régóta működik a Családsegítő Szolgálat, és a vezető vezetésével magas színvonalon működik
az intézmény. Kívánok sok lelkierőt ehhez a munkához, ami nem könnyű. Köszönöm az elvégzett
munkát. Van-e hozzászólás a napirendhez?
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Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A családsegítő szolgálat beszámolója a napirendi pont egyik része, másik
része pedig az önkormányzat gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékelés, amely
kimondottan az önkormányzat tevékenységéről szól. A törvény és a végrehajtási rendelet tíz
szempontot fogalmaz meg, és ez alapján fogja a gyámhivatal megvizsgálni, hogy eleget tett-e a
képviselő-testület a kötelezettségének. Május 31-ig elő kell terjeszteni az átfogó értékelést a
képviselő-testület részére. Várjuk majd a Gyámhivatal észrevételeit.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a képviselő-testület részéről?
Filemon Mihály képviselő: A Tejfel Elemér lakhatása lenne a felvetésem. Ki akar költözni Maczó
Attiláékhoz a Krucsa-tanyai lakóházba. Kereste-e ezzel kapcsolatban Jegyző Asszonyt?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Több alkalommal is volt itt. Tájékoztattam, hogy arra az ingatlanra
érvényes bérleti szerződés van, és ott vannak a bérlő használati dolgai is. A képviselő-testület dönt
a bérbeadásról. Tejfel Elemérnek sikerült visszaszereznie az ellátást, és úgy néz ki, hogy amikor van
pénz, akkor nagyon szeretik egymást, ha pedig nincs, akkor sajnos gondok vannak. Nem gondolom,
hogy az önkormányzatnak kellene beavatkoznia ebbe a családi vitába. Nem kívánok egy újabb
olyan szituációba keveredni, mint a Botos Attila-féle eset volt. Tehát nem támogatom, hogy
odaköltözzön, van hol laknia. Ezek az ingatlanok azt a célt szolgálják, hogy ha valaki szükséglakásra
szorulna, biztosítani tudjuk számára.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jött a Krucsa tanyai lakás bérlője hozzánk, hogy miket hallott a
bérbe adásról. Tájékoztattam, hogy nem volt ilyesmiről szó. Tejfel Elemér összeveszett a
feleségével, oldják meg a problémát!
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Két lakás is van ott.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más hozzászólás, javaslom a határozati
javaslat elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
A Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint az
önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló
átfogó értékelést elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályának.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2018. május 31.
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3. NAPIREND
Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2017. évi tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden évben anyagi támogatásban részesítjük az egyesületet.
Van-e kérdés a tájékoztatóhoz?
Filemon Mihály képviselő: Meddig lesz az Egyesület neve Pentafrost-Nyírmártonfalva
Sportegyesület?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudom, ez az Egyesület magánügye. Nem tudom, hogy vane még kapcsolata az Egyesületnek a céggel. Nyilván a névváltozás cégbírósági eljárást is igényel.
Filemon Mihály képviselő: Sokkal szebb lenne a Nyírmártonfalva Sportegyesület elnevezés.
Szakály Zsolt képviselő: Volt már szó a névváltozásról. Amennyiben szponzort találunk, akkor a
szponzor elvárja, hogy bekerüljön a neve az egyesület nevébe. Aki követi a labdarúgást, láthatja,
hogy jó eredményeket ér el az Egyesület.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Így van, minden évben a bajnokság élén vagyunk. Még nem
kaptunk választ a futballpálya tulajdonjogának rendezésével kapcsolatban. Leírtuk, hogy már régen
próbálkozunk a terület tulajdonba vételével.
Filemon Mihály képviselő: A Nemzeti Földalapkezelőre tartozik. Egyszer fel kellene utazni
Budapestre, lehet, hogy azzal előrébb lennénk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Voltunk már egyszer, akkor sem sikerült elintézni. Lehet, hogy
megint menni kellene. Amúgy már többféleképpen próbálkoztunk, többek között cserével is.
Szakály Zsolt képviselő: Köszönjük az önkormányzat támogatását, nem csak a pénzbeli, hanem az
emberi hozzáállást is.
Kövér Attila képviselő: A 2016-2017-es bajnoki szezonban kapott támogatást az Egyesület a
Pentafrost Kft-től. Elkezdtük a tárgyalások folytatását az új munkáltatóval, hogy támogatná-e az
Egyesületet. A névváltoztatás nem egyszerű, a cégbíróságon is végig kell vinni. Komoly szakmai
munka folyik az Egyesületben, melyben nyolcvan százalékban helyi játékosok játszanak. Büszkék
lehetünk arra, hogy Nyírmártonfalván ilyen sportélet van. A névhasználat kérdését majd látjuk,
nyilván kikerül a Pentafrost neve az Egyesület nevéből. A 2018-2019-es szezonban lehet nevet
változtatni, év közben elég nehézkes.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a tájékoztató
elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a Pentafrost Nyírmártonfalva SE. 2017. évi tevékenységéről szóló pénzügyi
és szakmai tájékoztatót tudomásul veszi.
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4. NAPIREND
Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Polgárőrség elnöke nem tud jelen lenni, Szakály Zsolt
képviselő, az Egyesület titkára válaszol a felmerülő kérdésekre. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Pénzátadásról van szó, tehát elsősorban annak a felhasználásáról
kellene szólnia a beszámolónak.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását azzal, hogy a pénzügyi
beszámoló elkészítését is várnánk. Egyetért-e a képviselő-testület?
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
a Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló
szakmai tájékoztatóját tudomásul veszi azzal, hogy felhívja az Egyesület
figyelmét a pénzügyi tájékoztató elkészítésére és az önkormányzat részére
történő benyújtására.
Felelős: Gyarmati Lajosné egyesületi elnök
Határidő: 2018. 09. 30.

5. NAPIREND
Előterjesztés a települési Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

szóló 1/2017. (II. 10.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a képviselő-testület részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja.
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
2/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 15/2017. ( IX.29. ) önkormányzati rendelettel
módosított 1/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
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feladatkörében eljárva a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
módosításáról a következőket rendeli el:

javaslatával a 2017. évi költségvetése

1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett működési és felhalmozási
pénzeszközök, közhatalmi bevételek, saját bevételek, finanszírozási bevételek előirányzatának
növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési
főösszegét:
Bevételt
Kiadást

45 357 181
45 357 181

Ft-tal
Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

453 055 897
498 812 746
45 756 849
39 446 321
6 310 528

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

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
312 970 797 Ft
149 702 457 Ft
26 024 674 Ft
105 752 886 Ft
20 975 000 Ft
10 515 780 Ft
2 761 780 Ft
….………… Ft
Ft
Ft
5 927 000 Ft
……………
Ft
427 000 Ft
……………
Ft
……………
Ft
1 400 000 Ft
177 043 739 Ft
158 181 188 Ft
143 361 739 Ft
18 862 551 Ft
……………
Ft
Ft
……………
Ft
……………
Ft
……………
Ft
Ft
……………
Ft
Ft
Ft
Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások:
- ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások:
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Részesedés vásárlás ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
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8 798 210
6 524 130

Ft
Ft

Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §
(1) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát 2 016 757.-Ft-tal,a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 551 074.-Ft-tal, a
dologi kiadások
előirányzatát 3 531 280.-Ft-tal, a felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzatát 22
038 188.-Ft-tal, a felújítások előirányzatát 8 351 551.-Ft-tal, a finanszírozási kiadásokat 70 121.-Fttal, a tartalék előirányzatát 8 798 210.-Ft-tal megemeli.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek
2017. évi költségvetéséről szóló 15/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított
1/2017.II.10.) önkormányzati rendelet előirányzataira vonatkozó 1., 2., 5.,6.,8.,10.,11., 13., 14., 17.,
18.,21.,22., mellékleteket hatályon kívül helyezi és a rendelet-tervezethez előterjesztett 1., 2., 5.,
6.,8.,10.,11., 13., 14., 17.,18., 21.,22., mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályukat vesztik Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete 15/2017. (IX. 29.)
és 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendeletei.
Nyírmártonfalva, 2018. május 24.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2018. május 25.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

6. NAPIREND
Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendelettervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet. A
Bizottság ülésén Reszler György független könyvvizsgáló is jelen volt.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Takarékos, megfontolt gazdálkodást folytattunk. A
könyvvizsgáló úr szerint a zárszámadás is a jogszabályoknak megfelelően készült el. A bizottság
javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a képviselő-testület részéről? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja.
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NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetése zárszámadásáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére, bizottságaira, önálló és
részben önálló intézményeire.
2. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
504 752 285. - Ft

Költségvetési bevétellel

302 790 058.- Ft

Költségvetési kiadással

201 962 227.- Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4.
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét
a 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
3. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint
fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül
megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó Nyírmártonfalvi Általános Művelődési
Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18.,19.,20.,21.,
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
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(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 22.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(6) A 2017. évi önkormányzati létszámkeretet 99 főben hagyja jóvá a képviselő-testület a 23.
melléklet szerint.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat maradvány és eredménykimutatását a 24., 25.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
4. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a
2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. §
A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2017.(V.26.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról.
Nyírmártonfalva, 2018. május 24.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2018. május 25.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

7. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődésről szóló
rendelet-tervezetéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Jegyző asszony tájékoztatott bennünket a rendeletmódosítás indokairól. A Bizottság javasolja elfogadásra a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A törvény változott, a rendeletünk 2001-es volt. A közművelődés
finanszírozásában is változás várható. Tegnap volt Nyíracsádon műhelyfoglalkozás, tájékoztatást
kaptunk a változásokról, pl. a szakember ellátottságról is. Van-e kérdés a rendelet-tervezethez?
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(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja.
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§, - ban
biztosított felhatalmazás alapján a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzat
véleményével az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
(1) Jelen rendelet területi hatálya Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:
a) Nyírmártonfalva község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes
személyekre,
b) az Önkormányzat szerveire,
c) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre,
d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra,
társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve
akikkel Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) közművelődési feladatokra megállapodást köt.
2. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok
2.§
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmények
segítségével látja el.
(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen
önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény
(továbbiakban: törvény) követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez mérten
segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más kulturális tevékenységet is
végző vállalkozások közreműködését.
(4) A település minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési
intézményeinek szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban
meghatározott szolgáltatásokat.
(5) Az Önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről
a) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,
b) a települési honlapon és
c) intézményi honlapokon
adnak tájékoztatást a lakosság részére.
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3.§
(1) Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Nyírmártonfalva művelődési, kulturális és az itt élő
nemzetiség hagyományaira, valamint a településen működő intézmények, civil szervezetek és
polgárok tevékenységére alapozva – biztosítsa és segítse:
a) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását,
kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös tekintettel a
nemzetiségi lakosságra is,
b) a település vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom
önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosok életminőségének, életesélyeinek
javítását,
c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak
intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, az egész életre kiható tanulás
feltételeinek megteremtése,
e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet
fordítva az ifjúság kulturális tevékenységére, tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek
megteremtése,
f) a település környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a
helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a
különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
h) környezeti kultúra javítását, településesztétikai kultúra fejlesztését,
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének
érdekérvényesítését,
j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,
l) közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyi művelődési, szociológiai
kutatásokat,
m) kulturális alapú gazdaságfejlesztést,
n) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális
tevékenységet.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4.§
Az Önkormányzat a törvény 78/I. §-ban foglaltak szerint a jelen rendelet 3. §-ban felsorolt
feladatokat saját fenntartású intézményeiben, továbbá közművelődési megállapodás alapján
láthatja el.
5.§
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:
a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel,
b) a település területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel;
c) a településen tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel;
d) a településen működő nemzetiségi önkormányzattal;
e) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel,
intézményekkel;
f) a településen kulturális tevékenységet végző, illetve a községi székhelyű gazdasági
társaságokkal, magánszemélyekkel.

13

6.§
Az Önkormányzat fenntartásában működik a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ,
melynek telephelye a Könyvtár és Közösségi Ház.
7.§
(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához az ÁMK elsősorban az
alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá.
(2) Az ÁMK a tárgyév december 15-ig a tárgyévet követő évre munkatervet készít, amelyet az
Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül véglegesít.
(3) Az ÁMK vezetője a tárgyévben az ÁMK által végzett tevékenységről, a közművelődési
megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a
tárgyévet követő év március 1. napjáig írásban beszámolnak a Képviselő- testület felé.
(4) A Könyvtár éves munkatervét, valamint beszámolóját a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény előírásainak megfelelően köteles
elkészíteni, majd az Önkormányzat Képviselő- testülete részére benyújtani.
(5) A nyilvános könyvtár ellátja a törvény 55.§- ban foglalt alapfeladatokat és a 65.§ szerinti
szolgáltatásokat.
4. A finanszírozás alapelvei
8.§
(1) Az Önkormányzat a rendeletben foglaltak alapján éves költségvetésében biztosítja az intézmény
működéséhez, fenntartásához szükséges előirányzatokat.
(2) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják az Önkormányzat célfeladatokra
elkülönített forrásai is és a közművelődési tárgyú pályázatokon elnyert támogatás.
(3) Az ÁMK tevékenységével, valamint a rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon hasznosításával,
bérbeadásával saját bevételre tesz szert, melyet az éves költségvetésében részletesen
megtervez. Az ingatlan eltérő célú hasznosításához - az intézmény vezető véleményének
bekérésével - a Képviselő- testület hozzájárulása szükséges.
(4) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési intézmény folyamatos és
rendeltetésszerű működéséhez a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvény rendelkezései szerint köteles biztosítani a szükséges
feltételeket.
5. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei
9. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás
megkötésével - a közművelődésről szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelelő alábbi
intézményeket, szervezeteket vonhatja be:
a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények;
b) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú köznevelési intézményei;
c) közművelődési célú társadalmi szervezetek;
d) közművelődési célú gazdálkodó szervezetek.
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10. §
(1) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:
a) rendszeres közművelődési tevékenységet folytat,
b) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és
c) köztartozása nincs.
(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha
a) közművelődési végzettséggel és
b) ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint
c) köztartozása nincs.
(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha
a) társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység, és
b) a korlátolt felelősségű társaság esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy tagja
közművelődési szakember.
11. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) a település területén működő köznevelési intézményekkel,
b) a Nyírmártonfalvai székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,
c) a Nyírmártonfalvai székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetekkel,
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) az egyházakkal,
f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, és
g) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.
6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
12. §
(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói,
felügyeleti, irányítói és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az ÁMK szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban és a Képviselő- testület
által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.
(3) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok
teljesítéséről a Képviselő- testület munkatervében meghatározottak szerint kötelesek beszámolni.
7. Vegyes rendelkezések
13. §
(1) E rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 7/2001. (III.28.) Önk. sz. rendelet.
(3) E rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni
kell.
Nyírmártonfalva, 2018. május 24.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Záradék:
E rendelet 2018. május 25. napján került kihirdetésre.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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8. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Törvényi változás következében kerül módosításra a rendelet, az
alvállalkozó százalékos arányát is meg kell határozni. A Debreceni Hulladékkezelő Közszolgáltató
Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég, de a szolgáltatást az AKSD végzi, mint
alvállalkozó.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja
a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a módosító rendelet és az egységes
szerkezetbe foglalt rendelet elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja, és egységes szerkezetű rendeletet fogadja el:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (III.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§- ban, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának véleményével a következőket
rendeli el:
A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közfeladat
1.§
(1) A rendelet 3.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A közszolgáltató a tevékenység ellátásához közszolgáltatói alvállalkozót vesz igénybe, a
közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége a közszolgáltatás egészéhez viszonyítva: 99,3 %, mely
kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és
kezelésére.”
Záró rendelkezések
2.§
(1) E rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba és 2018. június 1.napján hatályát veszti.
Nyírmártonfalva, 2018. május 24.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 25.
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2/2014. (III.13.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról *
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35.§- ban, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Bevezető rendelkezések
A képviselő- testület annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a
továbbiakban: Ht.) rögzített elveknek megfelelően – a korszerű környezetvédelem követelményei
szerint teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint települési hulladék gyűjtésére, átvételére,
szállítására, kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást szervez és tart fenn.
Általános rendelkezések
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
1.§
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed:
a) a közszolgáltató által rendszeresített – az ingatlanhasználó, a közszolgáltató, vagy az
önkormányzat tulajdonát képező és az ingatlanhasználó részére rendelkezésre bocsátott, vagy az
önkormányzattal történt megállapodás alapján közterületen elhelyezett – hulladékgyűjtő
edényben, vagy hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett települési hulladék közszolgáltató általi
gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására;
b) az ingatlanhasználó által, a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött vegyes
hulladékának a közszolgáltató általi gyűjtésére és hulladékgazdálkodási létesítménybe történő
elszállítására;
c) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a
lomtalanítás körébe vont lom hulladékának évente egyszeri közszolgáltató általi gyűjtésére és
hulladékgazdálkodási létesítménybe történő elszállítására.
A közszolgáltatási terület határa
2.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Nyírmártonfalva közigazgatási területére terjed ki, amely
magában foglalja az esetlegesen kialakuló üdülő övezetet is.
A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási közfeladat
3.§
(1) Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat a jelen rendeletben foglaltak szerint
hulladékgazdálkodási közfeladata ( a közszolgáltatás részletes szabályainak meghatározása, a
közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés megkötése) ellátása keretében
közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására,
ártalmatlanítására és kezelésére akként, hogy a felsorolt feladatok ellátásáról – egységes
rendszerbe foglalva- a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4031 Debrecen, István út 136. ) közszolgáltató útján gondoskodik.
*

Módosította az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2018. június 1. napjától.
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(2) A közszolgáltató a tevékenység ellátásához közszolgáltatói alvállalkozót vesz igénybe, a
közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége a közszolgáltatás egészéhez viszonyítva: 99,3 %, mely
kiterjed a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4.§
(1) A hulladékszállítás hetente egy alkalommal történik 6.00 és 22.00 óra között, a járattervnek
megfelelően.
(2) Amennyiben a hulladékszállítás napja munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának
változásáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és az önkormányzat honlapján keresztül
köteles tájékoztatni az ingatlan használókat a változást megelőzően 8 nappal.
(3) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles a szolgáltatást
igénybe vevőket a változást megelőző 8 napon belül a (2) bekezdésben foglalt módon értesíteni.
(4) Az esetlegesen kialakított üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap, amely
tartalmazza a június, július, augusztus hónapokat. A hulladék elszállításának gyakoriságára az (1)
bekezdésben foglaltak az irányadóak.
5.§
(1) A közszolgáltató a háztartási szilárd hulladékot tároló edényt – ürítés illetőleg elszállítás céljából
– az ingatlan bejárata előtti közterületen, a hulladékszállító jármű közlekedésére alkalmas úttól
legfeljebb 10 méterre veszi át.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a jármű és
gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése általában nem járhat baleset vagy
károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy
parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a közszolgáltató által
ésszerű gyakorolt módon történő ürítését szabályozza.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület szennyezésének
elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.
(6) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.
6.§
(1) A települési hulladék (vegyes hulladék) átadásra a közszolgáltató által üzemeltetett speciális
hulladékszállító járműhöz alkalmazható szabványos, megfelelő minőségű
a) 60 literes (max. 15 kg tömegű)
b) 120 literes (max. 25 kg tömegű)
c) 1100 literes (max. 250 kg tömegű)
hulladékgyűjtő edényzet igénybevételével történik.

7.§
*

Módosította az 5/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2018. június 1. napjától.
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(1) A hulladékgyűjtő edényt – a konténer kivételével – az ingatlanon belül kell tartani. A műemléki
környezetben és műemléki jellegű területen a hulladékgyűjtő edényt úgy kell elhelyezni, hogy
közterületről ne legyen látható.
(2) A szállítási napokon kívül csak az 1100 literes konténerek tárolhatóak közterületen, kivétel ez
alól a műemléki környezetben és műemléki jellegű területen lévő ingatlanok konténerei, valamint a
szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló edényzet.
Lomtalanítás
8.§
(1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató
évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében – külön díj felszámítása
nélkül – gondoskodik.
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot és az ingatlanhasználót a lomtalanítást megelőző nyolc
nappal korábban írásban értesíti a lomtalanítás időpontjáról.
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető
nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) kerti biohulladék.
9.§
(1) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre
helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat honlapján előzetesen
megjelölt időpontban.
(2) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos
forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállító eszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket
és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
A kihelyezett lomhulladékot megbolygatni, szétszedni és abból elszállítani a közszolgáltatón kívül
tilos.
Elkülönítetten gyűjtött hulladék
10.§.
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a
vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és a gazdálkodó szervezet kivételével az ingatlanhasználó a
Közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott sárga színű zsákban elkülönítetten gyűjtött e
hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja, a gazdálkodó szervezet
ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht-ben meghatározottak
szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.
(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló sárga zsákba az alábbi újrahasznosítható
hulladékok helyezhetők el:
a) papír,
b) műanyag,
c) fém,
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítására kéthetente egy alkalommal kerül sor.
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Az elkülönítetten gyűjtött üveg továbbra is a szelektív gyűjtősziget zöld konténerében gyűjthető. Az
elkülönítetten gyűjtött zöld hulladék elszállításáról a közszolgáltató évi 10 alkalommal gondoskodik,
akként hogy január hónapban két alkalommal, április, május, június, július, augusztus, szeptember,
október, november hónapokban legalább egy alkalommal. A közszolgáltató a hulladékgyűjtő
pontról szállítja el a zöldhulladékot.
A nem szennyezett települési zöldhulladék elhelyezésére a 4262 Nyíracsád, Sport u. 19. szám alatti
gyűjtőpont szolgál.
(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített gyűjtőzsák
tartalmát. A közszolgáltató csak vegyes hulladékként szállítja el a zsákot, amennyiben abban
láthatóan nem elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék van.
(4) A közszolgáltató ingatlanonként 8 db sárga színű zsákot biztosít az elkülönített gyűjtésre,
amelyeket havonta egyszer gyűjt be és szállít el külön gyűjtőjárattal. A közszolgáltató a begyűjtés
alkalmával annyi üres zsákot hagy az ingatlantulajdonosnál, amennyit elszállít. Amennyiben az
ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a gyűjtőedényben helyezi el, úgy üres
zsákot a közszolgáltató nem biztosít.
A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
11.§
(1) A közszolgáltató köteles az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat folyamatos
ellátásáról gondoskodni a közszolgáltatási területen.
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a
szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben
vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a
környezetet,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem
gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak.
c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a
gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető.
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került kihelyezésre.
e) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az
ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető.
f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó
hulladékot tartalmaz.
g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött (nem lecsukható), és a gyűjtőedény ürítése a környezet
szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
h) a heti szállítási gyakoriságon felüli többlethulladék elszállítására vonatkozó igényét az
ingatlanhasználó a hulladék keletkezését megelőző legalább 5 nappal korábban jelezni köteles a
közszolgáltató felé. A többlethulladék elszállításáért az ingatlanhasználónak díjat kell fizetnie, amely
a Koordináló szervet illeti meg. A többlethulladék elszállítására a közszolgáltató által meghatározott
időpontban kerül sor.
12.§
(1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal
végezni.
(2) A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a
károkozás neki felróható okból következett be és a gyűjtőedény nem a közszolgáltató tulajdonát
képezi. A közszolgáltató köteles az ebből eredő karbantartási munka, és javítás időtartamára
helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.
(3) Ha a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak , vagy a használhatatlanná vált gyűjtőedény a
közszolgáltató tulajdonát képezi, úgy annak pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.
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(4) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület tisztaságát megőrizni, az ürítéskor a
gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani.
(5) Szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából beszennyeződik, azt köteles
megszüntetni, a további szennyeződést megakadályozni.
13.§
(1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását koordináló szerv ( Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ) látja el,
amely koordináló szerv az ingatlanhasználó részére legalább negyedévente, utólag számlát állít ki,
15 napos fizetési határidővel.
Az ügyfélszolgálat
14.§
(1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók részére az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladattal kapcsolatos bejelentések intézésére, panaszainak kivizsgálása, orvoslása, általános
tájékoztatása érdekében székhelyén ügyfélszolgálatot működtet.
(2) A közszolgáltató az ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelentéseinek intézését, panaszainak
kivizsgálását, orvoslását és a közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtást
haladéktalanul, amennyiben ez haladéktalanul nem lehetséges 15 napon belül teljesíti.
(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során köteles
megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles továbbá gondoskodni a
személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az
ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges
adatbázis létrehozása és működtetése. A közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat köteles
törölni amennyiben az adatkezelés nem a közszolgáltatás ellátása céljából történt, vagy az
adatkezelés célja megszűnt.
Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
15.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján legkisebb mértékűre
szorítani,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes
és épített környezetet ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a
közbiztonságot ne zavarja.
16.§
(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a begyűjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban
bejelenteni a közszolgáltatónak.
(3) A közterület használati engedély birtokában árusító, szolgáltató, vagy egyéb tevékenységet
folytatnak, vagy folytatni tervezők, amennyiben tevékenységük végzése során települési szilárd
hulladék keletkezik, kötelesek azt a szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő
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tevékenység kezdetének és végének időpontját, valamint a várható hulladék fajtájára, összetételére
és mennyiségére tekintettel a hulladékgyűjtésre szerződést kötni.
17.§
(1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék feltakarítása,
közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező ingatlanhasználó
kötelezettsége.
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség esetén
fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.
(3) A közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék
szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei
18.§
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltató azonosító adatait
( név, cím, KÜJ- és KTJ azonosító, statisztikai számjel), a közszolgáltatási tevékenység megnevezését:
települési hulladék rendszeres gyűjtése, átvétele, elszállítása, ártalmatlanítása, kezelése,
lomtalanítás szervezése, elkülönített gyűjtés a megrendelő által előírt gyakorisággal, a
közszolgáltatási területet, a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát, az
ügyfélszolgálat működtetését, hatósági kapcsolattartást, dokumentációk fenntartását.
A közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
19.§
(1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátását koordináló szerv (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság ) részére díjat fizet.
20.§
(1) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll, vagy a teljesítést igazolja. Az
ingatlanhasználó – e rendeletben meghatározott kivételekkel – akkor is köteles közszolgáltatási
díjat fizetni, ha a közszolgáltató igazolni tudja, hogy felajánlotta az ingatlanhasználónak a
szolgáltatás nyújtását vagy a szolgáltatás nyújtására rendelkezésre állt.
(2) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentés
hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.
(3) Ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó személye bármely okból nem
megállapítható, az ingatlan használójának az adott ingatlan ingatlan - nyilvántartásba bejegyzett
tulajdonosát/tulajdonosait kell tekinteni.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlan használó
kérésére történő szüneteltetésének esete
21.§
(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha kétségkívül megállapítható, hogy a
fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának megszűnése miatt nem keletkezik.
(2) A szünetelést és az ingatlan újbóli használatbavételét a tulajdonos 15 napon belül köteles a
közszolgáltatónak írásban bejelenteni.
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(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan
használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre
vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.
(4) A díjfizetési kötelezettség a megüresedést követő naptári hónap első napjától az újbóli
igénybevételt követő naptári hónap első napjáig szünetel.
Záró rendelkezések
22.§
(1) E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét az
önkormányzat hivatalos honlapján a www.nyirmartonfalva.hu weboldalon közzé kell tenni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Nyírmártonfalva Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete a települési szilárd kapcsolatos hulladékkezelés helyi
közszolgáltatásáról szóló 15/2004.(XII. 21.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 18/2005.
(IX.27.) Kt. számú, 3/2006. ( II.21.) Kt. számú, 1/2007.( I.30.) Kt. számú, 24/2004. (XII.18.) Kt.,
14/2008. ( XI.28.) Kt., 14/2009.( XII.28.) Kt., 15/2010. (XII.1.) Kt., 16/2011. ( XII.20.) Kt., 9/2012. (
VI.1.) Kt., 21/2012. (XII.29.) Kt. számú, 3/2013. (III.26.) rendeletek és a 11/2007. (III.27.) Kt.
rendelete a Nyírmártonfalva községben élő 70 éven felüliek által fizetett hulladékszállítási díj
támogatására.

Nyírmártonfalva, 2014. március 12.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

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

9. NAPIREND
Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2018. II. félévi üléstervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja az üléstervet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Az ülésterv tervezete a kötelező napirendeket tartalmazza, szükség esetén felvesszük a
napirendre, amit még tárgyalnunk kell. Javaslom az ülésterv elfogadását.
Az előterjesztés tárgyában a döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:

23

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. II. félévi
üléstervét az előterjesztett tartalom szerint jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a tervbe foglalt testületi ülések
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

10. NAPIREND
Előterjesztés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
„Külterületi utak fejlesztése Nyírmártonfalván” tárgyú projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozataláról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sikerül nyetes kivitelezőt kihirdetnünk. A Pénzügyi-Ügyrendi
Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Ma délelőtt bíráló bizottsági ülés volt. Két ajánlattevő
nyújtott be ajánlatot. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A bíráló bizottság összeült, két érvényes ajánlat érkezett a
felhívásra. Az egyik ajánlatot a SZIB-ÉP Kft. tette, 80.802.819 Ft ajánlati árral. A másik ajánlatot a
Truck-Food Kft. tette, 77.904.150 Ft ajánlati árral. A bíráló bizottság javasolja az eljárás
eredményessé nyilvánítását, és nyertes ajánlattevőként a Truck-Food Kft. kihirdetését. Az ajánlati ár
a rendelkezésre álló forrás alatt van, az ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok. A határozati
javaslat elfogadásához névszerinti szavazásra van szükség. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Szavaztatom név szerint a határozati javaslatot.
Piros Tibor
Szakály Zsolt
Filemon Mihály
Kövér Attila
Madarászné Mindig Erzsébet
Kövér Mihály Csaba
Gajdos István

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő névszerinti szavazással, 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi
helyi közutak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése „Külterületi utak fejlesztése
Nyírmártonfalván” tárgyú közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság
javaslatát elfogadja és ennek alapján az eljárás eredményes, a legjobb ár-
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érték arányú ajánlatot tett nyertes ajánlattevő: Truck-Food Kft. (székhely:
4031 Debrecen, Kishegyesi út 154/C. tetőtér: 15.), akivel a vállalkozási
szerződés megköthető.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

11. NAPIREND
Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése
„Falumúzeum külső felújítása és környezetének rendbetétele” pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A változásbejelentő már az irányítóhatóság előtt van, feltételes
közbeszerzési eljárást indítunk. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendet.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Akkor fog érvényessé válni a nyertes ajánlattevő ajánlata, ha az
irányító hatóságtól megkapjuk a változásbejelentőhöz a hozzájárulást. Van-e kérdés? (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) A határozati javaslat elfogadásához név szerinti
szavazásra van szükség. Szavaztatom a határozati javaslatot.
Piros Tibor
Szakály Zsolt
Filemon Mihály
Kövér Attila
Madarászné Mindig Erzsébet
Kövér Mihály Csaba
Gajdos István

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő névszerinti szavazással, 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése „Falumúzeum külső felújítása és környezetének
rendbetétele” közbeszerzési eljárást feltételesen megindítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a gazdálkodó szervezetek meghívásáról szóló
határozati javaslat elfogadását, melyhez szintén név szerinti szavazásra van szükség. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
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Piros Tibor
igen
Szakály Zsolt
igen
Filemon Mihály
igen
Kövér Attila
igen
Madarászné Mindig Erzsébet igen
Kövér Mihály Csaba
igen
Gajdos István
igen
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő névszerinti szavazással, 7 igen, 0 nem szavazat, 0
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
a képviselő-testület:
a VP-6.7.4.1.1-16. kódszámú Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítése „Falumúzeum külső felújítása és környezetének
rendbetétele” közbeszerzési eljárásban az alábbi gazdasági társaságokat
kéri fel ajánlattételre:
T+C Company Kft.
4254 Nyíradony, Toldi utca 22.
Cg: 09-09-026398
NOVA-BAU Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Külső-Debreceni utca 31.
Cg: 09-09-004391
Build-Up Company Kft.
4400 Nyíregyháza, Sátor utca 64.
Cg: 15-09-083588
Verdi-Ép Kft.
4254 Nyíradony,Kinizsi Pál utca 21.
Cg: 09-09-018544
ÉP-MODUL Betéti Társaság
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth Lajos utca 78.
Cg: 09-06-013345
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
12. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
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A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, valamint a Nyírmártonfalvai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás módosítás
aláírására abban az időpontban, amikor a nemzetiségi önkormányzat
képviselő-testülete is jóváhagyja.

13. NAPIREND
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2017. évi egyszerűsített
beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Alapítvány megküldte részünkre a 2017. évi beszámolóját.
Van-e kérdés a beszámolóhoz? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom a beszámoló elfogadását.
A döntéshozatalban részt vevő 7 képviselő 7 igen, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2018. (V. 24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület:
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
egyszerűsített beszámolóját elfogadja.

Alapítvány

2017.

évi

Kövér Mihály Csaba polgármester: A Magyarország önkormányzatairól szóló törvény rendelkezése
alapján a következő napirend megtárgyalására elrendelem a zárt ülés megtartását.

15. EGYEBEK
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy két nagy EFOP-os pályázatot
nyújtott be a Nyíradonyi Járás, mely pályázatok önkormányzatunkat is érintik. Az egyik pályázat
lebonyolítása már elkezdődött, hátrányos helyzetű embereket érint. Kérem a képviselő-testületet,
hogy azokat a lakosokat, akikről úgy ítélik meg, hogy alkalmasak a programba történő bekerülésre,
tájékoztassák a lehetőségről. Szabó Nóra családsegítő bővebb felvilágosítást ad részükre, be kell a
lakosokat hozzá küldeni. Szeretnénk, ha a program megvalósulna. Olyan hozadéka is lehet a
pályázatnak, ami a településnek hosszú távon is pozitív lehet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hátrányos helyzet például az, ha valaki ötven év feletti és
munkanélküli. Humán erőforrás pályázatról van szó, hátrányos helyzetű emberek segítéséről.
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Családi napok kerülnek megrendezésre, pszichológiai segítségnyújtásra is lehetőség van. Nyíradony
járási szintű a projekt. Május 1-jétől elindult a pályázat. Majd egy rövid összefoglalót készíttetek a
pályázatról.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Kérem a testületet, hogy jöjjenek el a testületi tagok is a megrendezésre
kerülő programokra!

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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