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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 

2009. december 21-én tartott ülésének jegyzőkönyve 
 

Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 

25/2009. (XII. 21.) Képviselő-testület 2010. I. félévi üléstervének 

megtárgyalása 

26/2009. (XII. 21.) Nem lakáscélú helyiségek és közterületek használati 

díjainak megtárgyalása 

27/2009. (XII. 21.) Lakáscélú helyiségek bérleti díjainak megtárgyalása 

28/2009. (XII. 21.) Szemétszállítási díj megtárgyalása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi-Ügyrendi  bizottsága 2009. december 21-én megtartott ülésén 

 
Jelen vannak:  Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 

  Jenei Istvánné bizottsági tag 

   Dr. Budai Dezső bizottsági tag 

   Kövér Mihály Csaba polgármester 

  Balázs László jegyző 

    

 

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra. 

 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend: 
 

1. A képviselő-testület 2010. I. félévi ülésterve 

2. Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok használatára és közterületekre 

vonatkozó használati díjak 

3. Rendelet-tervezet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 

szabályokról 
4. Szemétszállítási díjra vonatkozó rendelet-tervezet 

 

 

1. NAPIREND 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

25/2009. (XII. 21.) sz. PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

a bizottság: 

 

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. I. félévi üléstervét 

javasolja elfogadni. 

 

Felhívja a bizottság elnökét, hogy e határozatot ismertesse a képviselő-testület 

ülésén. 

 

Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 
hi. 2009. december 21. 

 

 

2. NAPIREND 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) 
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Jenei Istvánné bizottsági tag: A művelődési ház esetén a hatvanezer forint bérleti díj a lakodalomra 

vonatkozik-e? 

 

Balázs László jegyző: Igen.  

 

Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A művelődési ház diszkó történő bérbe adása esetén a 

tervezettől nagyobb összegű bérleti díjat javaslok megállapítani. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 
 

26/2009. (XII. 21.) sz. PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

a bizottság: 

 

az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok használatára és  

közterületekre vonatkozó használati díjakról szóló határozati javaslatot megtárgyalta. 

 

Javasolja, hogy a művelődési ház diszkó esetére szóló bérleti díját a tervezetthez 
viszonyítottan a képviselő-testület magasabb díjban határozza meg. 

 

Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

 

Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 

Hi.: 2009. dec. 21. 

 

 

3. NAPIREND 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.) 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság 3 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

27/2009. (XII. 21.) sz. PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

a bizottság: 

 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 
rendelet-tervezetet megtárgyalta, azt javasolja elfogadni a képviselő-testület előtt. 

 

Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

 

Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 

Hi. 2009. december 21. 

4. NAPIREND 
(Szóbeli előterjesztés.) 

 
Kövér Mihály Csaba polgármester:  Tárgyaltam az AKSD vezetőjével, és néhány forintot engednének a 

szemétszállítási díjból. Megküldték az új díjkalkulációt. Kérem, hogy a bizottság foglaljon állást ez 

ügyben! 
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A bizottság egyhangúan támogatta a csökkentett összegű szemétszállítási díj rendelettel történő 

jóváhagyását, és a következő határozatot hozta: 

 

28/2009. (XII. 21.) sz. PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI 
BIZOTTSÁGI HATÁROZAT 
 

a bizottság: 

 
a szemétszállítási díj megállapításáról szóló rendeletet a csökkentett összegű 

szemétszállítási díjjal javasolja elfogadni a képviselő-testület előtt. 

 

Megbízza a bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

 

Felelős: Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök 

Határidő: 2009. december 21. 

 

 
 

Az ülésen más nem hangzott el, a bizottság elnöke megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti. 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

Kövér Mihály Csaba polgármester    Balázs László jegyző 

 
 

 

 

Madarászné Mindig Erzsébet 

bizottsági elnök 


