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képviselő-testülete hatáskörében eljárva a falugyűlés idejét a mai napra tűzte ki, az alábbi
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Tájékoztató a település 2012. évi költségvetéséről, a 2012. évi fejlesztési és felhalmozási
beruházásokról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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Tájékoztató a Nyíradonyi Járási Hivatal működéséről
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1.-2. NAPIREND
Kövér Mihály Csaba polgármester: A település éves költségvetése kb. 390 millió forint.
Ennek kilencven százaléka állami támogatás, illetve normatíva. A saját bevétel aránya
minimális. A 2013-as év költségvetési főösszeg az önkormányzati és közigazgatási rendszer
átalakítása miatt csökkent, az iskolát átvette az állam, így a feladatok ott is realizálódnak. A
Polgármesteri Hivatal és az ÁMK kiadása is ezért csökkent, egy fő átkerült a járási
hivatalhoz, így az ő munkabére sem jelenik már meg nálunk. Az ÁMK esetében pedig az
iskola már nem tartozik az önkormányzat fenntartásába.
A 2012. év főbb beruházásai:
- szeméttelep rekultiváció, melynek kivitelezése ez év júniusában elkezdődik, a
szeméttelep felszámolásra kerül, csak az AKSD szállíthatja el ezentúl a szemetet,
- 2009-ben kezdődött el a szennyvíz-beruházás, ez év októberben a kivitelező
kiválasztásra kerül, és elkezdődhet a bereuházás,
- pozitív változás történt a járóbeteg-ellátás tekintetében. Nyírmártonfalva 10%-os
tulajdonosként van jelen a Vámospércs Egészségügyi Nonprofit Szakellátó Intézetben.
A vámospércsi járóbeteg-ellátó központ az egészségügyi ellátás széles körével várja a
járóbetegeket, így az ellátás sokkal közelebb került a lakossághoz. Kétszáz szakorvosi
óra, és százhúsz egyéb szakorvosi óra ellátást lehet igénybe venni hetente a
központban. A résztvevő települések egyikének sem kell hozzájárulnia a működési
költségekhez, amennyiben a járóbeteg-intézet fenn tudja magát tartani.
A 2012. évi főbb beszerzései:
- önkormányzati önfenntartó pályázat keretében került sor a Belorus traktor
beszerzésére,
- AP-206-os pótkocsi beszerzése,
- gréder, eke, tárcsa, ágaprító beszerzése.
Tavaly a temetőben autóbejárót, járdát építettünk. A startmunka program keretében került sor
5 ha akácerdő telepítésére, amely tizenöt-húsz év múlva jelentős fatömeget fog adni, és a
település vagyona lesz.
2013. év főbb beruházásai:
- Elkezdődik a szeméttelep tényleges rekultivációja, legkésőbb június 1-jén elindulnak a
gépek a munkálatokkal, és elszállítják a szemetet.
- BM pályázatot adtunk be az óvoda infrastrukturális fejlesztésére és óvodai tornaszoba
kialakítására.
- A könyvtár informatikai fejlesztése június-július hónapban megtörténik, teljes informatikai
könyvtári rendszer lesz kiépítve.
- Közmunka program keretében további járda és parkolók kiépítését tervezzük.
- A Szent István millenniumi parkban a park már kiépítésre került.
- Az Ivóvízminőség-javító Program 2010. év végén elkezdődött. Most van folyamatban a
pályázat II. fordulója. A program célja, hogy az arzén szint csökkenjen az ivóvízben, jelenleg
a kettes kút bekötése is megtörtént a vezetékbe, hogy javuljon a víz minősége.
Szennyvízprojekt:
-

A projekt tervezett befejezése: 2014. II. félév, 2015. I. féléve.
A megpályázott támogatáshoz benyújtjuk a pályázatot EU-Önerő Alap támogatásra is.
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-

-

A közbeszerzési eljárás elkezdődött. Az eljárás szigorú, legtöbbször az NFÜ-höz fel
kell küldeni a dokumentumokat, ott megvizsgálják, és azt követően lehet kiírni és
elindítani csak a közbeszerzéseket.
Kb. két évvel ezelőtt elmondtam, hogy egybekötés kétszázezer forint körüli összeg
lehet. A jelenlegi beadott pályázat, és a 95%-os támogatási intenzitás mellett kb.
hatvanezer forintba fog kerülni a bekötés lakosonként. Amennyiben sikerül az EU
önerő alapot is megkapnunk, akkor egy bekötés harminc-negyvenezer forint körüli
összeg lehetne. A kormány nem szeretné, ha az uniós pénzek benmaradnának, ezért a
29/2013. (II. 12.) kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektté
nyilvánított a projektet.

Közmunkaprogramok:
2012-ben három projektet indítottunk. Mindegyik projektben 25 fő volt foglalkoztatva.
Beszereztünk egy grédert, tárcsát, betonelemgyártót, akácerdő telepítéséhez szükséges
eszközöket. Úgy gondolom, hogy a települési önkormányzat jól kihasználta a lehetőséget.
2013-ban négy közmunkaprogramot indítottunk. Ebből két projekt 21 fő, 2 projekt pedig
tizenkét főt foglalkoztat. A 21 főt foglalkoztató projektben 18 fő négy hónap időtartamra van
foglalkoztatva, a négy hónap után újabb 18 fő kerül foglalkoztatásra. A központi szándék,
hogy minél több ember legyen foglalkoztatva. Majdnem száz főt tudunk így behívni.
Felkérem Dr. Verdes Jánosnét, adjon tájékoztatást a járási hivatal működéséről.

3. NAPIREND
2013. január 1-jétől teljesen új közigazgatási szervezet állt fel. Hajdú-Bihar megyében tíz
járási hivatal alakult ki. Az illetékességi területet úgy alakították ki, hogy mindegyikhez
rendeltek településeket. Kilenc település tartozik a nyíradonyi járáshoz, közel harmincegyezer
fő ügye. Az ügyek átadása zökkenőmentesen megtörtént, ebben nagy segítséget nyújtott a
polgármesteri hivatal. Azon voltunk, hogy a lakosok ne érezzék az átalakulást, és a kifizetések
is időben megtörténjenek. Három állandó ügyfélfogadási központ van. A nyíradonyi járási
központ a polgármesteri hivatal épületében van. Nyírábrányban és Vámospércsen is van egy
kirendeltségünk. A hét minden munkanapján állandó jelleggel fogadjuk a lakosokat. A járási
hivatal ellátott feladat az okmányirodai feladatok ellátása is. A hatósági ügyekből azok
kerültek át, amelyekhez nem kell méltányosságot gyakorolni, pl. alanyi közgyógy, időskorúak
járadéka, alanyi jogú ápolási díjak. Átkerült még a védelmi igazgatás egy része is.
- A gyámügyi igazgatás munkatársai három helyszínen vannak jelen. Itt folyik a védelembe
vétel, valamint az iskolai támogatás megvonása adott esetben. A gyámhatósági tevékenység
nem maradt településszinten.
Nyírmártonfalván egy fő a polgármesteri hivatalnál hetente két alkalommal dolgozik, ő felette
a munkáltatói jogokat a járási hivatal gyakorolja. Így azokért az ügyekért, amiket ellát a járás,
nem kell Nyíradonyba, vagy Vámospércsre utazni, itt a hivatalban is le lehet adni a papírokat.
Az OEP-nek is lehet a járásoknál ügyfélfogadása, pl. TB-kártya, családi pótlék intézése. El
fogjuk ide is juttatni a nyomtatványokat, az itteni ügyintéző segítséget tud adni a
nyomtatványok kitöltésében.
A kollégákat az önkormányzatok adták át a járási hivatalhoz. A nyíradonyi létszám 46 fő
(gyámhivatali, hatósági, működés-támogatási, informatikus, gépkocsi vezető, okmányirodai
dolgozók). Azt ígérték, hogy ha kihozzák ide a földhivatali, népegészségügyi feladatokat is.
Azért lobbizunk, hogy ezen ügyek intézése a hét öt munkanapján át rendelkezésre álljanak.
3

Nyíradonyba a lakossági közlekedés közlekedés nincs teljes körűen megoldva a járás
településeiről. Elkezdődtek az egyeztetések az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban.
- Kérdéseikre szívesen válaszolok.
(Kérdés nem volt.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Felkérem Tóth Lajos Árpádot, a nyíradonyi tankerület
vezetőjét, hogy az iskola átadásáról tartsa meg tájékoztatóját.
Tóth Lajos Árpád: A 2002/2012. kormányrendelet tette lehetővé a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ létrejöttét. 2011-bem a köznevelési törvény jelentősen
megváltozott, ez alapján jött létre az intézmény és 198 tankerület, az EMMI vezénylésével. A
tankerületek helye megegyezik a járási hivatal helyével. A nyíradonyi tankerülethez tartozik a
nyíradonyi járás összes települése. A tankerületben több mint háromszáz pedagógus, 2500
diák van. Fenntartásra és működtetésre is átvettük az intézmények nagy részét.
A cél: esélyt biztosítani arra, hogy ne függjön a település anyagi helyzetétől az iskola. Mi
igyekszünk biztosítani az anyagi hátteret, a működés feltételeit is. A tankerületet hatan
irányítjuk. Talán kapunk még egy munkatársat. Szakmai hátteret is biztosítunk az
intézményeknek, de szabad mozgásterük van. A legfontosabb minden gyermek számára az
esély biztosítása. Nyírmártonfalva esetében ingyenes vagyonkezelői jogunk van az iskolára.
Tulajdonos továbbra is a település, de mi lettünk a kezelője a vagyonnak. Egy intézmény
beindítása nagy feladat, 126.000 alkalmazott van a rendszerben. Szeptemberben még bővítési
lehetőséget kapnak az intézmények. Az EMMI megváltoztatta az iskola nevét:
Nyírmártonfalvi Általános Iskola elnevezést kapott.
- A felmerült kérdésekre szívesen válaszolok.
(Kérdés nem volt.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkérem Ary Endrét, a Vámospércs Rendőrőrs
parancsnokát, tartsa meg tájékoztatóját.
Ary Endre őrsparancsnok: 2012. december 1-jétől látom el a feladatot. Huszonöt éve veszek
részt a rendőrségi munkában. Komoly feladatokat kell ellátnunk itt a végeken. Nyolc település
tartozik a vámospércsi rendőrőrshöz, a létszámunk 15 fő. Ez ahhoz elegendő, hogy
járőrözzünk, a nyomozói munkára is, de biztos, hogy a létszámot fejleszteni szükséges. Az
első négy hónap adatait figyelembe véve csökkenés mutatkozik a bűnesetek számában. A
rendőrség él a törvényben rögzített lehetőségeivel és feladataival. Az első négy hónapban
viszont dupla annyi embert vettünk őrizetbe, mint máskor. A „támadó rendőrség” híve
vagyok. Kérem a lakosságot az összefogásra, nem tudunk nyilván mindig mindenhol jelen
lenni. Személyesen is lehet jelezni a problémákat a kapitányságon. Senki se vegye sértésnek,
ha a rendőrség ellenőrzést végez az utakon, közterületeken. Jelenleg is fokozott ellenőrzés van
elrendelve az ország területére. A rendőrnek joga, illetve kötelessége az úton közlekedőket
ellenőrizni. Nem csak a vámospércsi rendőrök járnak a településre. Olyan jelzés is érkezett,
hogy nyolc rendőr jött a településre egy kisbusszal ellenőrizni. Ebben az ügyben tettem
lépéseket, jeleztem az illetékeseknek, hogy két csapatra osszák az ellenőrző rendőröket, és a
közúton és a település szélén megfordulókat is ellenőrizzenek, ne csak a település
átlagembereit.
Nyírmártonfalva jó közbiztonsági helyzettel rendelkezik, persze ezt is lehet javítani.
Valósíznűúleg vannak olyan esetek, amikről nem tudunk, de megtörténnek. Ezen a helyzeten
javíthat az összefogás a lakossággal.
- Kérdéseikre szívesen válaszolok.
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Kérdés nem volt.
Más a falugyűlésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, a falugyűlést
berekeszti.

k. m. f.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző
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