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Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.

NAPIREND:

1. ÁMK igazgató válasza a képviselő-testület által feltett kérdésekre
Előadó: Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató
2. Iskola átadás-átvétel megállapodása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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4. Pótkocsi beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
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5. Önkormányzati adósságkonszolidációhoz csatlakozás
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e szóbeli kiegészítése igazgató asszonynak?
Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató: Nincs.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A vitát megnyitom. Van-e kérdés?
Kövér Attila képviselő: Három darab levél van előttem azzal kapcsolatban, amiket a
kérdéseinkre kaptunk. November 26-án és december 10-én is kaptunk írásos választ,
ezekben az egyik feltett kérdésre a válaszban ellentmondás van. Miből adódik ez. A
két kérdést idézem. Az első: van-e a bérleti díjakkal kapcsolatban be nem szedett
bérleti díj. A választ 2012. november 16-ai dátummal azt a választ kaptuk, hogy
jelenleg nincs be nem szedett terembérleti díj. Ezzel szemben a december 10-ei
válaszban pedig az áll: igen, szedtem bérleti díjat, melynek összege és kimutatásai
megvannak a csoport egy tagjánál. Erre az ellentmondásra választ szeretnék kapni.
Antal Gábor képviselő: Szeptember végén tárgyaltuk a közoktatási tájékoztatót, az
igazgató asszony nem jelent meg a képviselő-testületi ülésen, mint előadó. Ez
szokatlan. Miért nem volt itt?
Kövér Mihály Csaba polgármester: További kérdések? (Több kérdés nem volt.)
Amennyiben most nem teszünk fel kérdéseket, hozzászólások következnek, ehhez a
napirendhez további kérdés feltételére nem nyílik lehetőség. Felkérem igazgató
asszonyt a válaszadásra.
Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató: Az írtam le az első levélben, hogy jelenleg nincs
beszedetlen terembérleti díj. Jelenleg már akkor sem volt beszedetlen díj, mert ez
akkor le volt adva már folyamatosan, tehát mivel nem volt meg az asszonytorna bérleti
szerződése, és ezt jegyző úrral és polgármester úrral is megbeszéltük, hogy addig, míg
szerződés nincs, addig a befizetés sem történhet meg. Folyamatosan szedtük a bérleti
díjat, nyilván nem nálam van ez. Polgármester úrral és jegyző úrral megbeszéltük, hogy
erre valami megoldás kell. Visszamenőleg megkötöttük a bérleti szerződést a csoport
egyik tagjával, és így megoldódott ez a probléma is. A másik kérdés, hogy miért nem
voltam itt a közoktatási tájékoztató tárgyalásakor. Ezen a napon volt a TÁMOP
pályázat beadása, kb. ötszáz oldalt kellett aláírnom, hogy be tudjuk nyújtani a
pályázatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdezők elfogadják-e a választ?
Kövér Attila képviselő: A választ elfogadom, de észrevételem van. Április elseje óta
nem sikerült ezt a dolgot megoldani. Javaslom, hogy tegyünk ennek pontot a végére.
Elvárható, hogy egy határozat végre legyen hajtva nyolc hónap múlva. Elvárható, hogy
ne kelljen erre nyolc hónapot várni, és belemenni egy ilyen dologba, ami az elmúlt
hónapokban zajlott.
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Antal Gábor képviselő: A választ elfogadom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás?
Én tennék észrevételt. Amikor most hétfőn megkaptuk igazgató asszony válaszát,
akkor én is azt kérdeztem, miért is volt ez az egész cirkusz? Szülői részről érkezett
megkeresés több képviselő irányába a jótékonysági bevétellel kapcsolatban. Az
igazgató asszony levélben le van írva minden, minden rendben van a jótékonysági bál
bevételével kapcsolatban. Miért is volt hiányérzetük a szülőknek? Nem igazán
értetettem, miért is kerestek meg bennünket a szülők. A bérleti díjjal kapcsolatban is
volt megkeresés, azt gondoltam, hogy ez majd rendeződni fog. Aztán október
környékén ez ismét napirend lett. A pénzügyi dolgoknak helyén kell lenniük, rendezni
kell ezeket a dolgokat, és ez a kérdéskör lezárható.
Kövér Attila képviselő: Köszönöm igazgató asszony tájékoztatást a jótékonysági bál
bevételeivel kapcsolatban. Engem mindenképp megnyugtatott az, hogy írásban látom,
hogy mire is költöttük ezt a pénzt. Remélem, azokat is megnyugtatja ez, akik esetleg
elégedetlenek voltak, és megkeresésekkel bombáztak bennünket. Én pozitívan
értékelem, hogy ezt is tisztáztuk. Hónapok óta küzdünk ezzel, ez számomra is
kellemetlen volt, hogy a szülők kérték ezt, és nem kaptak rá választ. Hasznosan lett
elköltve a pénz, jó dolgokat vásárolt belőle az iskola.
Antal Gábor képviselő: Úgy érzem, hogy a tantestület egy része az igazgató asszony
azt gondolná, hogy mi, a képviselő-testület tagjai az Önök ellenségei lennénk. Sok
minden elhangzott, alappal, vagy alaptalanul. Nem értettem én magam sem a dolgokat,
nem is kívánok ebbe belemenni. Amiről nem vagyok meggyőződve, azt nem szoktam
állítani. Örülök, hogy eljött a tantestület néhány tagja is a testületi ülésre. Senki nem
akarja az igazgató asszonyt bántalmazni, senki nem akarja támadni. Sajnálom, hogy az
oktatás, az iskola nem az önkormányzat fenntartásában fog működni jövőre. Reméljük,
több pénz lesz erre január 1-jétől. Nincs kételyem afelől, hogy a jótékonysági bálból
származó bevételt nem ésszerűen használták fel az iskolában. A képviselő-testület
minden évben jóváhagy egy ellenőrzési ütemtervet az oktatási intézmény és a hivatal
részére is, és a jegyzőnek számot kell adnia az ellenőrzési ütemterv végrehajtásáról.
Ezt nem ő, és nem is mi találjuk ki, ez kötelező. A hivatalnál és az ÁMK-nál is
megtörtént az ellenőrzés. Nem kaptunk megnyugtató választ, hiszen néhány dolog
felvetődött, mert volt, ami nem lett végrehajtva. Azt mondtuk, akkor meg kell ismét
nézni, és le kell írni, hogy melyek azok a dolgok, amiket még végre kell hajtani. Aztán
a bérleti díjakkal kapcsolatban megkaptuk az igazgató asszony válaszát is. Kicsit úgy
éreztük, hogy kicsit kioktató kérdéseket intézett hozzánk a levelében. Igazgató asszony
megbízatását én is megszavaztam, kicsit meglepődtünk ezen a levelen. Az új, legutóbbi
válasz merőben más, ezt vártuk volna először is. Én kezdeményeztem Szakály Zsolttal,
hogy ne találgassunk itt, hanem hívjuk ide az igazgató asszonyt, hogy legyen
lehetőségünk kérdést feltenni ezzel kapcsolatban. Jó ez így, hiszen így mindenki
elmondhatja a véleményét, hogy tisztázódjanak a dolgok. Senki nem akarja itt az
igazgató asszony vesztét. Szeretném a tantestületet is megnyugtatni erről. Sok minden
féle beszéd megy a faluban, a szülők részéről is. Én ezeket nem szoktam elhinni addig,
amíg én nem győződtem meg róla. Amennyiben viszont tényleg elhangzott egy
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pedagógus szájából egy ilyen mondat, „hogy egy ilyen gyereket el kellene taposni mint
egy férget”, akkor az már probléma. Ha igaz. Amellett, hogy tudjuk, milyenek a
gyerekek. Tudjuk, hogy a pedagógus rengeteget küzd a gyerekekkel, hiszen sok szülő
otthon a gyerekkel nem foglalkozik. Akkor sincs viszont ok arra, hogy egy gyerekkel
kapcsolatban a pedagógus így fogalmazzon. Másik dolog a bérleti díjak ügye. Az
asszonytornával kapcsolatban voltak itt korábban és most is válaszok. Szerintem Ön
korábban megjegyezte, hogy nem köthet szerződést önmagával. Természetesen Ön
nem bérelte a termet, azok bérelték, akik ott voltak a tornán. A tornaterem az iskoláé és
az egész lakosságé. Legyen benne minden: asszonytorna, aerobic, minden, amire
szükség van. Az egy dolog, hogy bérleti díjat kell érte fizetni. Az igazgató asszony
minden további nélkül aláírhatta volna a szerződést, de ha nem ő, akkor az
asszonytorna valamelyik tagja. Eltelt vagy két-három év, nem kellett volna ezt a dolgot
eddig halogatni. Ha a szerződést viszont tényleg nem írhatta volna alá az igazgató
asszony, akkor a jegyző, vagy bárki más az asszonytorna csoportból aláírhatta volna.
Szeretném megnyugtatni a pedagógusokat, nem arra számítottam, hogy így kell nekünk
elbúcsúzni, amikor majd az oktatás átkerül az államhoz. Ne Higgyék a pedagógusok,
hogy ártani akarunk. Igazgató asszony is elmondhatja a véleményét, itt a testületi
ülésen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még hozzászólás?
Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató: Nem most, hanem hamarabb kellett volna
nekem itt megjelennem. Én sem és kollégáim sem ellenségként jöttünk ide. Valamilyen
szinten össze kellene dolgoznunk, még akkor is, ha nem tartozunk már ide. Az én
célom mindig az együttműködés volt. Eltávolodtunk kicsit egymástól. A továbbiakban
szeretném, ha a jótékonysági bált kicsit más formában tartanánk meg. Létre kell hozni
egy alapítványt, hogy ne legyen támadási felületünk. Antal Gábor képviselőnek
szeretném mondani, hogy tudom, az önkormányzat nem alárendeltje az iskolának,
mindig is együtt kellett volna dolgozni. Tudom, hogy a testületnek határozatot kell
hoznia, és azokat végre kell hajtani. Az utóbbi időben viszont csak számonkérés van.
Szívesen veszem viszont a tanácsokat és az ötleteket is. Ilyen volt az iskolakapu
bezárása is. Szeretném, ha a szülők felé továbbítanák, hogy ez a gyerekek érdeke is.
Nagyon nehéz volt a tavalyi év, kollégák is tudják. Februártól egyetlen családdal
küzdöttem végig, olyan szinten, hogy a rendőrséget ki kellett hívnom. Sikerült
elérnünk azt, hogy valamilyen szinten a gyerekek beilleszkedtek. Amikor viszont már a
szülők akartak összeverekedni az iskolaudvaron, azt már nem engedhettem.
Valamilyen szinten muszáj vagyok leszabályozni ezt. Más iskolában van rendészet, itt
nincs. Én vagyok felelős a gyerekért, míg ott vannak, ezt is kérem, hogy értsék meg. A
kérdéseimet azért tettem fel a testülethez a bérleti díjakkal kapcsolatos válaszaim
mellett, mert arra gondoltam, hogyan lehet megoldani a Művelődési Ház bérletét.
Ternován Tiborné nem az én alkalmazottam, de jól együtt tudunk működni, az
információáramlásra majd jobban odafigyelünk. A kérdéseimre viszont én sem kaptam
választ. A falu érdeke is azt kívánja, hogy továbbra is együttműködjünk. Szívesen
fogadom a kritikát, véleményt, van fogadóórám. Bármilyen problémájuk van a
szülőknek, nyugodtan jöjjenek, van az iskolának telefonszáma, van fogadóórám,
nyitott vagyok mindenre.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Kíván-e még valaki hozzászólni?
Filemon Mihály lakos: Én.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Napirend lezárása előtt, amennyiben a testület
majd megadja a szót.
Kövér Attila képviselő: Úgy gondoltam, hogy tényleg csak a tényekről beszéljünk.
Amennyiben viszont igazgató asszony elmondta ezeket a véleményeit is, én is el
szeretném mondani a sajátomat. Igaza van a tantestületnek, hogy egyre nehezebb a
gyerekekkel. Sajnos az a probléma, amit igazgató asszony kiragadott azzal az egy
családdal kapcsolatban, engem is érint személyesen. Egy kérdést szeretnék feltenni. Ha
a válasz igen, akkor jó. A fiam is végigszenvedte ezt az egy évet. Megtettek-e mindent
annak érdekében, hogy azt a problémás gyereket úgy kezeljük, ahogy kell? Igen, vagy
nem?
Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató: Igen.
Kövér Attila képviselő: Megkapta a gyerek az igazgatóit, vagy nem? Mert ha a szülők
ezt tudnák, kicsit megnyugodnának. Én sem tudom, hogy megkapta-e vagy sem az
igazgatóit. Amennyiben az én fiam nyakába tettek volna egy kötelet, én is
felháborodtam volna. A kommunikáció nem az, hogy kizárjuk a szülőket.
Valószínűleg, ha így döntöttetek meg van az oka. A házirendet decemberben
elfogadtuk, és már előtte másfél hónappal nem mehettek be a szülők az iskolaudvarra.
Kommunikációs hiányosságok vannak. 2011. szeptember 1-jén százötven diákkal
kezdtük meg az oktatói munkát, 2012. szeptember 1-jén százharmincnyolc gyerek
kezdett. Hová lettek ezek a gyerekek? Mi az oka annak, hogy kevesebb a gyerek.
Tudunk-e mi valamiben segíteni? Beszélgetni kellene, ez jó ötlet, csak akkor mindkét
oldalról történjen meg a kommunikáció. Nem azért foglalkoztam ezzel az egésszel
annyit, mert ehhez volt kedvem, és hogy támadjunk. Ha valaki, én mindig ott álltam,
támogattam, segítettem az iskolát, az óvodát, amiben tudtam. Miben segítsek még?
Saját magunkat hozzuk kellemetlen helyzetbe, hogy egy decemberi házirendet
bevezetünk hamarabb.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A házirend akkor lép életbe, ha a testület is
elfogadja a szülői munkaközösség után. Ez egy eljárásbeli dolog. Amennyiben ilyen
elképzelése volt az iskolának, akkor már szeptemberben ide kellett volna hoznia a
házirendet a testület elé. Ez év december 31-ig még az önkormányzat a fenntartó.
Addig még ezt nekünk kell rendeznünk. Amennyiben Debrecenben csinál ilyet egy
iskola, akkor apuka odamegy, és reklamálni fog. A házirendet a testületnek jóvá kell
hagynia, ahhoz, hogy alkalmazni lehessen. Bármilyen szabályzat esetében meg kell ezt
tennie a testületnek, nem tudunk ezzel mit csinálni.
Balázs László jegyző: Ez így van, a köznevelési törvény ezt előírja. Január 1-jétől ez
másképp fog működni.
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Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató: Úgy tudom, hogy a működési rendet én is
szabályozhatom, bezárhatom az iskolát például 8-11-ig.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A házirendbe került ez viszont bele, ami a
képviselő-testület hatásköre.
Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató: Elhangzott a segítség kérdése. Amennyiben
lenne egy portás, könnyebb lenne a kulcsátádás-átvétel bonyolítása. Le fogok ülni a
kollégáimmal, megbeszéljük együtt, hogy mi az, amiben még tudnának segíteni. A
véleményüket el kell hogy kérjem, le kell, hogy írjam. Egyébként a kommunikáció és
információ áramlás tényleg nem működik jól. Amennyiben megadtam a gyereknek az
igazgatóit, az viszont személyiségi jog körébe tartozik, nem fogom kihirdetni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás?
Filemon Mihály lakos: Szeretnék hozzászólni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megadja-e a testület a szót?
A képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót Filemon Mihály részére.
Filemon Mihály lakos: Antal Gábor képviselőnek szeretném mondani, hogy mindenki
tudja, miről szól ez az egész. Az alpolgármester, aki hál’ isten már nem az, nincs itt, el
akarta távolítani igazgató asszonyt az iskola éléről székéből. Engem többször
személyesen megkeresett, hogy a kormányzó párt felelőssége, ha a ottmarad a
székében. Erről Ön nem hallott?
Antal Gábor képviselő: Nem.
Zatykó Tiborné pedagógus: Szeretnék szót kapni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megadja-e a testület a szót?
A képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót Zatykó Tiborné részére.
Zatykó Tiborné: Antal Gábor képviselő megjegyzésére szeretnék reagálni. A negyedik
osztályban az egy hónappal történtekre. Ki volt az a pedagógus, akinek ez az
állítólagos „eltaposlak, mint egy férget” mondat? Mi ilyenre nem emlékszünk. Nem
akarok beleszólni, viszont reagálni akartam, mert hallottam, hogy engem ezzel
megrágalmaztak. Engem az illető nem keresett meg, fel nem hívott telefonon, hogy mi
történt. Hogy hogyan hangzott el, vagy kinek a szájából, vagy ki mondta, erről mi nem
tudunk. A gyerek véleményére adtak. És aki ezt az egészet mondta, nem is annak a
gyerekéről volt szó. Akinek pedig a gyerekéről egyáltalán szó volt, az kivette a
gyereket az iskolából.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ennek a megtárgyalása nem napirendi pont.
Zatykó Tiborné: Két hónapja élem át ezt az ellenségeskedést.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben a tantestület úgy gondolja, hogy erről
beszélni kell, akkor miért nem keresett meg minket ezzel a témával kapcsolatban, hogy
vegyük napirendre ezt a témát? Konkrétan ezt a témát? A testületnek van egy
napirendje. A napirend témája az ÁMK igazgató válasza a jótékonysági bevétellel és a
bérleti díjakkal és a határozat végrehajtásával kapcsolatban. Nem az iskola általában.
Tartsuk be a testületi ülés formáját! Ne kelljen megvonnom a szót a hozzászólótól!
Zatykó Tiborné: Elhangzott egy rágalmazás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Itt amúgy név nem hangzott el sem a gyerekkel,
sem a pedagógussal kapcsolatban. Sem most, sem korábbi testületi ülésen. Nem értem
a rágalmazás dolgot. Volt név? Akár gyerek, akár szülő, akár pedagógus neve?
Elhangzott név?
Zatykó Tiborné: Nem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó. Akkor ezt lezárjuk.
Antal Gábor képviselő: Én nem találgatok, azt mondtam, a mende-mondára nem adok,
csak ha meggyőződök valamiről. Ezt szeretném hangsúlyozni. Hogy az igazgató
asszonyt le akarta volna váltani az alpolgármester? Hát ő nem válthatja le. Csak a
testület válthatja le. Én nem hallottam arról, hogy le akarta volna váltani az igazgató
asszonyt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lezárom a napirendet. Javaslom, hogy hozzunk
határozatot a napirend lezárásaként. A bérleti díjak beszedésére igazgató asszony
december 12-éig kössön szerződést!
Balázs László jegyző: A képviselő-testület az ÁMK igazgatója által a testület részéről
feltett kérdésekre adott választ tudomásul veszi. Felhívja, hogy a bérleti szerződéssel
nyilvántartott bérleti díjakat december 14-éig 16.00 óráig, péntekig fizesse be, és az ezt
követő munkanapon ezt igazolja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavazatatom a jegyző úr javaslatát.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
134/2012. (XII. 11.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
az ÁMK igazgatója által a testület részéről feltett kérdésekre adott
választ tudomásul veszi. Felhívja az ÁMK igazgatóját, hogy a
bérleti szerződéssel nyilvántartott bérleti díjakat december 14-éig
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16.00 óráig, péntekig fizesse be, és az ezt követő munkanapon ezt
igazolja.
Felelős: Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgató
Határidő: 2012. december 14. 16.00 óra

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az iskola átadás-átvétel megállapodása elkészült.
A törvény számot kell beleírni, ami a 2012. évi CLXXXVIII. törvény. A harmadik
oldal harmadik pontjában van egy foglalkoztatotti létszám, ez tizenhat fő. A
mellékletek elektronikus formában, excel-táblázatokban készültek. Felkerült az összes
infokommunikációs eszköz, a táblák, székek, asztalok, bútorok, pedagógusok adatai,
stb. Az emeletes iskolánál a szolgálati lakást és a garázst, a tüzelő tárolót nem adjuk át.
Pénteken jelent meg a törvény, mi már csütörtökön megkaptuk a megállapodás
mellékleteit képező táblázatokat, el kezdtük kitölteni. A megállapodás része a
teljességi nyilatkozat (szó szerint felolvassa), melyet én írok alá, felelek a
megállapodás tartalmáért. Gondolhatják a képviselők, hogy mikor ma elkészült az
egész anyag az összes mellékletével együtt, ismét tételesen átnéztem. Javaslom a
megállapodás elfogadását. Van-e kérdés?
Antal Gábor képviselő: Igazgató asszony ismeri-e a megállapodást? Tud-e segíteni?
Van-e ebben a megállapodásban esetleg olyan hiányosság, amit ebben a
megállapodásban meg kellene fogalmazni? Nyilván jogszabályi előírás a megállapodás
szövege.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez egy kötött megszövegezésű megállapodás. Mást
nem fogadnak el, csak azt, ami ebben benne van. Amennyiben a képviselő-testület nem
fogadja el a megállapodást, akkor december 20-ig a Minisztérium határozattal
létrehozza azt. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Filemon Mihály lakos: Nekem lenne egy kérdésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megadja-e a szót a képviselő-testület Filemon
Mihály részére?
A képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót.
Filemon Mihály lakos: A szolgálati lakás és az iskola épülete egy helyrajzi számon
van-e?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. Beleírtam a mellékletbe, hogy nem adjuk át a
szolgálati lakást. A táblázatban úgy szerepelt, hogy összes terület, és ebből átadott
terület. Amennyiben mégis meg kell bontani, akkor meg fogjuk tenni.
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Gajdos István képviselő: Nem hiszem, hogy mg kell osztani, a tulajdon a mienk marad,
csak vagyonkezelési jogot adunk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tulajdonos az önkormányzat marad minden ingó
és ingatlan vagyon tekintetében. Elfogadja-e a képviselő-testület a megállaodást?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
135/2012. (XII. 11.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó
vagyonelemek,
jogok
és
kötelezettségek
megosztásáról szóló megállapodást e jegyzőkönyv melléklete
szerinti megszövegezéssel jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: azonnal
3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: AS szociális tűzifa biztosítására rendeletet kell alkotnunk,
melyben meg kell állapítani a jogosultságra, kiosztásra vonatkozó feltételeket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Belügyminisztérium döntése alapján 292 m2
tűzifa beszerzésére kaptunk lehetőséget, erdei köbméterben mérve. A rendeletben
1x1x1 m, azaz 1 m3 tűzifa juttatására teszünk javaslatot, hogy minél több rászorult
részesülhessen a támogatásban. Minden rászorultnak tudunk adni tűzfát, mindenkinek
kérelmet kell majd benyújtania, és ezekre a kérelmekre határozatot kell hoznunk. A
kiszállítás az önkormányzatot terheli.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Elég nagy mennyiség ez a 292 m3 fa. Mennyi
teljesíthető ebből januárig?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem tudom. Jelenleg Nyíracsádon 600 m3-t kell
biztosítani. Magánerdészetnél sem jellemző, hogy készleten lenne többszáz köbméter
tűzifa. Most a környező erdészetnél azon dolgoznak, hogy minél hamarabb meglegyen
a fa. Szóbeli tájékoztatást kaptam, hogy a felét megpróbálják decemberben
rendelkezésünkre bocsátani.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdező a válaszadást elfogadja-e?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Elfogadom a választ.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom a
rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselő-testülete

18/2012. (XII. 12.) kt. RENDELETE
Az önkormányzat szociális tűzifa juttatásáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezési szerint nyújtható egyes szociális
ellátásokról, figyelemmel a Belügyminiszter 59/2012 (XI.28.) BM rendeletében foglaltakra a
szociális tűzifa juttatásáról a következő rendeletet alkotja:
1.§
/1./ A szociális tűzifa célú támogatást természetben nyújtja az önkormányzat.
/2./ A szociális tűzifa juttatására vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell
benyújtani 2013. január 15-ig.
/3./ A kérelmet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
rendelkezései szerint nyújtandó egyes szociális ellátások megállapításának helyi szabályaira
vonatkozó 10/2010 (X.01.) kt rendelet mellékletében szabályozott nyomtatványon kell
kérelmezni.
/4./ E rendeletben szabályozott szociális tűzifa támogatás megállapítása a képviselő-testület
által átruházott hatáskörben a polgármester hatásköre.
2§
/1./ Szociális tűzifára jogosult a lakásfenntartási támogatásra jogosult személy.
/2./ Szociális tűzifa természetbeni segélyben részesíthető azaz egyedülálló és egyedül élő 65
év feletti időskorú személy akinek a kérelem beadása előtti 6 hónapban egy havi jövedelme
nem haladja meg a nyugdíjminimum 3,5 -szeres mértékét.
3§
/1./ Szociális tűzifa juttatás mértéke 1*1*1 = 1m3 mértékű.
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/2./ A természetbeni segélyre jogosult részére a tűzifát 2013. február 15-ig juttatja el az
önkormányzat a jogosultnak ingyenesen (beleértendő: fel és lerakás, valamint szállítás).
4§
Záró rendelkezés
/1./ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2./ E rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban szabályozott
módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2012. december 10.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2012. december 12.
Balázs László
jegyző

4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást elindítottuk a pótkocsi beszerzésére. A mai napon volt a tárgyalás az
ajánlattevővel. Egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, a tárgyalásra nem jött el, így az
ajánlatában szereplő összegre áll az ajánlati kötöttség. Az eljárást eredményesnek kell
nyilvánítatnunk, az ajánlatot pedig érvényesnek.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Mennyi idő múlva kerül a tulajdonunkba a
pótkocsi a szerződéskötéstől számítva?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Másnap. Erre a pénz el van különítve.
Előfordulhat, hogy két ünnep között leszállítják a pótkocsit. Elfogadja-e a testület a
határozati javaslatot?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
136/2012. (XII. 11.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
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-

A pótkocsi beszerzésére vonatkozó hirdetmény nélküli
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárást
eredményesnek
nyilvánítja.
A Nyírker Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás győzteseként a Nyírker Kereskedelmi és
Vállalkozási Kft-t hirdeti ki.

Megbízza a polgármestert, hogy a Nyírker Kereskedelmi és
Vállalkozási Kft-vel a szerződést kösse meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester:
Határidő: 2012. december 22.

4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tállai András tartott tájékoztatott az
önkormányzatok adósságrendezésével kapcsolatban. Úgy tűnik, részt tudunk venni az
adósságkonszolidációban. Ehhez szükség van a testület részére kiadott kötött formájú
határozat meghozatalára. Amennyiben minden igaz, a folyószámla hitelünket vissza
fogják tölteni. Kifizettünk minden olyan követelést, mint pl. ügyeleti ellátás díja, stb.
Amit bizony eddig minden évben átvittünk másik év januárra. Most ezek a követelések
ki lesznek egyenlítve. Feltöltik valószínűleg a tízmillió forint hitelkeretünket. A
tartozás nulla lesz, viszont a január 1-jét nem tudjuk, hogyan kezdjük. Tehát nem lesz
folyószámla keretünk. Itt van még a közmunkaprogramból megmaradt pénz
elszámolásra, talán még egy kis ÖNHIKI is lesz. Elég bizonytalan a helyzet.
Gajdos István képviselő¨Mennyire tudtuk kimeríteni a folyószámla keretet?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Teljesen. Minden fennálló tartozást kifizettünk.
Jövő január 1-jétől nem lehet forráshiányt tervezni, működési hiányt sem. A
folyószámla hitelhez is központi hozzájárulás szükséges. Van-e még hozzászólás?
(Több hozzászólás nem volt.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
137/2012. (XII. 11.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ában
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt
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feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által
biztosított egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást azon
adósságának tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012.
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

december

12.

napján

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és
járulék részét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében:
a) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulék
részéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
egyéb dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásáért felelős
miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan
betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére
vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét vagy számlakövetelés összegét –
legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem összegének mértékéig – 2012.
december 28. Napi dátummal az állam által megjelölt számlára utalja.
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C §
szerinti adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat,
információkat megismerje és kezelje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 17.
Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
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k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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