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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 24-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
(5 képviselő)
Balázs László jegyző
Molnár Zsolt hadnagy – Vámospércs Rendőrőrs
Karacs Attila őrnagy – Nyírábrány Határőrség

Igazoltan távol: Kövér Attila képviselő, Szakály Zsolt képviselő
Lakosság részéről: ---Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontra, valamint a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
- Különféléken belül Vízmű Zrt-től érkezett tájékoztatás, valamint a kéményseprő-ipari
közszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontot
egyhangúlag elfogadta.
NAPIREND:
1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról
Előadó: rendőrkapitányság képviselője
3. Tájékoztató a 2012-2013. oktatási-nevelési év beindításának tapasztalatairól
Előadó: Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgatója
4. Előterjesztés és rendelet-tervezet A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény helyi végrehajtására vonatkozó 10/2010 (X.01.) k0t.
rendelet módosítására
Előadó: Balázs László jegyző
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5. Különfélék
A) Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának

jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
B) Vízmű Zrt. tájékoztatása együttműködési nyilatkozat aláírásáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról tájékoztatás
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van. Szeptember 19-én
Hajdúhadházon a Rendőrkapitányságon a közbiztonsági helyzetről kaptunk tájékoztatást. A
rendőrség változatlanul létszámgondokkal küzd.
- Szeptember 20-án Derecskén a Dél-Nyírségi Leader Egyesület ülésén vettem részt.
Nyírmártonfalva Önkormányzata is tag az egyesületben. Az egyesület bejegyzése
megtörtént, jelenleg folyik az akkreditáció.
- Szeptember 20-án a Berettyó Vízgazdálkodási Társulat működésével kapcsolatban
tartottam tájékoztatót a földtulajdonosok részére. A társulat év végével meg fog
szűnni. Az állam a társulat működési költségeit nem fogja fedezni. Nem lehet tudni, ki
fogja végezni a karbantartási munkálatokat. Közmunka program keretében ebben az
évben háromszázötven főt foglalkoztattak a társulatnál. Van-e kérdés? (Kérdés nem
volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom elfogadni a
polgármesteri jelentést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
89/2012. (IX. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel
együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: -2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az illetékesek megjelentek a testületi ülésen. Úgy tűnik,
hogy a környéken Nyírmártonfalva az egyik legbiztonságosabb település a statisztikai
adatokat is figyelembe véve. Elég ritkán fordul elő garázdaság, vagy bűneset a településen. A
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határrendészet munkáját nem annyira érzékeljük, mint a rendőrségét, mivel nem határmenti
település vagyunk. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Kiegészítés van-e a tájékoztatókhoz?
Karacs Attila őrnagy – Nyírábrányi Határőrség részéről: Statisztikai adatokról van szó.
Nyírmártonfalvára és a Nyírségbe ritkábban tudunk eljutni. A feladatok szaporodnak. Azért
próbáljuk úgy megszervezni a járőrözést, hogy meg tudjunk felelni az előírt feladatoknak. Az
összes biharkeresztesi teherforgalom a mi határátkelőnknél jár át, ami elég nagy feladatot ró
ránk.
Molnár Zsolt hadnagy – Vámospércs Rendőrőrs részéről:Nyolc településből Nyírmártonfalva
a közbiztonság szempontjából jó adatokkal rendelkezik. A rendőrség létszáma nem javult, de
azért megpróbáljuk ellátni a feladatokat. A polgárőrséggel jó a kapcsolat. Köszönjük a
segítségüket.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás?
Debreceni Zsolt képviselő: Fülöptől Nyírmártonfalva távol esik. Fülöpön van viszont egy
mag, egy utazó bűnözés. Komoly munka folyik a határőrségen, mivel a bűnözőcsoportok nem
jutnak át a határon. Az ismertté vált bűncselekmények száma csökkenést mutat. Van-e annak
köze ahhoz, hogy a szabálysértési értékhatár ötvenezer forintra emelkedett? Számomra ez azt
jelenti, hogy a bűnözőknek táptalajt adtunk. Nincs visszatartó ereje az elkövetésnek, mivel ha
csak ötvenezer forint értéket tulajdonít el, akkor nem büntetik. Ezzel az Önök munkáját sem
segíti a jogszabály. Örülök, hogy többet látom a rendőrséget Nyírmártonfalván. A helyi
Polgárőr Csoport is komoly munkát végez.
Molnár Zsolt hadnagy – Vámospércs Rendőrőrs részéről:Egy külföldi személy által elkövetett
bűncselekményről tudunk. Utazó bűnözés inkább a környékbeli megyékből jöhet.
Eltulajdonítottak például kerékpárt. Éjszaka elkövetik a bűncselekményt, és visszamennek
lakóhelyükre, így nehéz őket tetten érni. Az ötvenezer forint értékhatár a bűncselekmények
statisztikai számát bizonyos mértékben csökkentette. Sok esetben a károsult nem jelenti be a
bűncselekményt. Bizony sok bűnöző visszaél a szabálysértési értékhatár felemelésével. A
falopás viszont az új BTK szerint értékhatártól függően bűncselekménynek fog minősülni.
Karacs Attila – Nyírábrány Határőrség részéről: A mi illetékességi területünkre nem nagyon
van adat utazó bűnözéssel kapcsolatban. Egy alkalom volt, hogy Romániából át akartak jönni,
de azt időben megakadályoztuk.
Antal Gábor képviselő: Amikor értékeljük a tájékoztatót, figyelembe kell venni a személyi,
tárgyi feltételek meglétét is. A munkához nincsenek hozzárendelve a megfelelő technikai
eszköz és a feltételek, amik magasabb szintű közbiztonságot eredményeznének. Így például
gépjármű, személyi állomány, stb. Egy gépjárműve van egy ekkora területen a rendőrségnek.
Csodálkozom, hogy ilyen jó a közbiztonság helyzete. Szerencse, hogy mindenhol működik
polgárőrség. Nyírmártonfalván is jó a kapcsolat a polgárőrséggel, közös szolgálatot látnak el a
rendőrséggel. Közel ötven százalékkal javultak a település bűnügyi mutatói. Nyírmártonfalván
a közrend-közbiztonság jó. Csak a vagyon elleni bűncselekmény esetén volt emelkedés.
Jogkövető magatartást tanúsít a lakosság, fogalmazza meg az anyag. Ehhez természetesen sok
sok minden hozzájárul. Megélhetési bűnözésről is beszélünk, ez elég szomorú, de egyre
inkább több lesz ennek a száma. A rendőri jelenlét elegendő, mivel jó a közbiztonsági helyzet.
Nyilván nálunk van körzeti megbízott is. Az anyag áttanulmányozása után látjuk, milyen
komplex munkát lát el a határrendészet. Összességében a település közrend-közbiztonsági
helyzete szilárd, javaslom az anyag elfogadását.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás?
Debreceni Zsolt képviselő: Szeretném megköszönni a település nevében a munkájukat.
Nyírmártonfalván több személy benne van az éjszakai figyelő szolgálatban. Szeretném
felajánlani, hogy összehozhatnánk egy kisebb csoportot. Minden településen szervezhetnének
egy ilyet. Pl. egy terepjáró adott alkalmakkor nagy segítség lenne a munkájukhoz. Köszönjük
a munkájukat. Sokszor látjuk, hogy a rendőrök a saját gépjárművükkel szolgálnak. Külön
köszönet ezért.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, lezárom a
napirendet. Elvileg van körzeti megbízottunk, de sokszor be kell osztani járőrszolgálatba őt is.
Molnár Zsolt hadnagy – Vámospércs Rendőrőrs részéről: Ígéretet kaptunk, hogy ez év
december 31-ig minden üres körzeti megbízotti státusz fel lesz töltve. Ez egyébként minden
testületi ülésen felhozódik. Amennyiben fel lesznek töltve az üres státuszok, akkor a körzeti
megbízottak valójában a tényleges feladatukat fogják ellátni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez jó lenne. Én is megköszönöm a rendőrség, a
határőrség, valamint a polgárőrség munkáját. Javaslom a tájékoztató-elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
90/2012. (IX. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
A Nyírábrányi Határrendészet és a Hajdúhadház
Rendőrkapitányság tájékoztatóját a település közrendközbiztonsági helyzetéről az elhangzott kiegészítésekkel,
a kérdésekkel, kérdésekre adott válaszokkal együtt
tudomásul veszi.
Köszönetét fejezi ki a rendőrség, a határőrség, valamint a
helyi polgárőrség munkájáért.
Felelős: --Határidő: --2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A konyhai dolgozók létszáma jelenleg három fő, plusz egy
fő közcélú alkalmazott. A dajka szintén közcélú. A hiányosságok felsorolása között szerepel a
szokásos karbantartási munka, melyet folyamatosan végzünk. A menekülési útvonal megléte a
munkavédelmi törvény szerint kötelező.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Évek óta nem működik például a saját tantermemben
a vízcsap.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nincs állandó karbantartónk, alkalmanként végigjárjuk az
iskola épületét, és ami javításra szorul, megjavíttatjuk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Próbálták már a közmunkások ezt a csapot
megjavítani, de nem sikerült.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jövő január 1-jétől az állam lesz a fenntartó. Az iskolában
effektív gazdasági tevékenység nem fog folyni, központi gazdálkodás lesz, a beszerzések is
így fognak megvalósulni. Majd látjuk, hogy fog működni a rendszer. Hogy hogyan szervezik
meg az oktatást, azt még nem látjuk.
Debreceni Zsolt képviselő: Szerettem volna, ha itt lett volna az igazgató asszony a testületi
ülésen. Szerettem volna megtudni, milyen lelkiállapotban vannak a pedagógusok.
Antal Gábor képviselő: Nekem is lett volna kérdésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyugodtan lehet kérdezni, írásban továbbítjuk neki. És
tájékoztatom a testületet a válaszokról.
Antal Gábor képviselő: Milyen a tantestület szakképesítése? Szakos pedagógusok látják-e el a
feladatokat?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szakos ellátottság száz százalék. Tavaly volt egy átfogó
vizsgálat, azért van ennyi óraadó foglalkoztatva, hogy megfelelő legyen a szakos ellátottság. A
fizikát Szakály Árpád tanítja, aki egyébként kémia-biológia végzettséggel rendelkezik, és
harminc évig tanított fizikát. A probléma az, hogy szinte országos szinten nincs fizika szakos
pedagógus. Aki fizikát kezd az egyetemen, az általában elmegy inkább mérnöknek. Egy-egy
évfolyamon nálunk egy-egy osztály van, ezért is alkalmazunk óraadókat. Tavaly a megye
összes iskoláját megvizsgálta ebből a szempontból a HBM-i Kormányhivatal Oktatási
Főosztálya.
Debreceni Zsolt képviselő: Miért az oktatási év megkezdése után, szeptember 4-én kell
keresni fizika tanárt? Ráadásul a facebook-on közzétenni. Ez komolytalannak tűnik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már korábban is kerestünk fizika tanárt, de nem volt, és ez
volt a legutolsó lehetőség.
Debreceni Zsolt képviselő: Én, és akik itt ülünk, értjük a problémát, viszont a szeptember 4-ei
dátum sok féleértésre adhat okot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kérdésre adott válaszokat elfogadjuk-e?
Kérdezők a válaszadást elfogadták.
Antal Gábor képviselő: Kérdezzük meg az előadót, miért nem vett részt a testületi ülésen!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó. Elfogadásra javaslom a tájékoztatót.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
91/2012. (IX. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a 2012-2013-as oktatási-nevelési év beindításának
tapasztalatairól szóló tájékoztatóját az elhangzott
kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt
tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: --4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Balázs László jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2012. (IX. 25.) kt. R E N D E L E T E
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi
végrehajtására vonatkozó 10/2010 (X.01.) Kt. rendelet módosítására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bek.-ben kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az 1993. évi
III. törvény (:továbbiakban: Szoc.tv.) 132 § (4) bek. és 37.§ (1.) bek. d) pontjában foglaltakra.
„A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény helyi
végrehajtására” vonatkozó 10/2010 (X.01.) Kt. rendeletét /:továbbiakban: Rendelet:/ a
következők szerint módosítja:
1. §
(1) A Rendelet 7. §-a 7/A §-ra változik
(2) A Rendelet 7.§ (1) bekezdésében a következő szöveg lép hatályba:
Rendszeres szociális segélyre jogosult,az az aktív korúak ellátására jogosult személy
aki az ellátásra jogosultság kezdő napján:
„7. § (1) bek.
- Anyagi, szociális körülményei, természeti csapás, vagy egyéb vismajor
következtében lényegesen romlottak,
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egészségkárosodása, mentális állapotának romlása legalább hat hónapig fenn
állhat.”
Záró rendelkezés:
2. §

(1) E rendelet kihirdetési napján lép hatályba
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és szervei,
szervezeti
és működési szabályzatában szabályozott módon gondoskodik

Nyírmártonfalva, 2012. szeptember 24.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2012. szeptember 25.
Balázs László
jegyző
5. KÜLÖNFÉLÉK
A) Nyíradony Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okirata
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az alapító okiraton át kell vezetni az adatokat, és minden
képviselő-testületnek el kell azt fogadnia. A szociális feladatok az önkormányzatoknál
maradnak, hogy hogyan fogjuk ellátni azokat, majd látjuk. A térségi szociális szolgáltató
központ meg fog szűnni. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom az alapító okirat elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
92/2012. (IX. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
Alapító Okiratát ezen előterjesztés szerinti megszövegezéssel
jóváhagyja.
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Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot küldje mega
Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás részére
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2012. október 10.
B) Vízmű Zrt-vel kapcsolatos tájékoztatás
(Szóbeli tájékoztatás)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Vízmű Zrt. nyilatkozatot írt alá egy előzetes
együttműködési szándékról. A Vízmű Zrt. ez év májusi éves közgyűlésén az önkormányzati
alapokon nyugvó víziközmű üzemeltető társaság megtartása mellett foglalt állást ismét a
tulajdonosi kör. A tulajdonosok által feladatként meghatározott további integrációs
lehetőségek vizsgálata folyamatban van. Az állami fúzió nem jött létre. A Vízmű Zrt.
rendelkezik az akkreditációhoz szükséges paraméterekkel. Az újságban megjelent egy cikk
ezekről a dolgokról, ami elég félreértelmezhető volt. Ezért írt a Vízmű Zrt. egy tájékoztatást
az érintett önkormányzatoknak, hogy egy előzetes együttműködési nyilatkozatot írtak alá. Ezt
csak tájékoztatáskén terjesztettem a képviselő-testület elé.
C) Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
(Szóbeli tájékoztatás.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. január 1-jétől
a megye egész területén Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat feladata lesz. Ez
magában foglalja a rendelet-alkotás és a díjmegállapítás jogosultságát is. A törvény
lehetőséget ad arra, hogy ellássuk a feladatot, ha megfelelünk a feltételeknek. Nem valószínű,
hogy vállalni tudjuk a feladatot, ahogyan eddig sem tudtuk ellátni ezt a feladatot. Írtam egy
választ, hogy nem kívánjuk ellátni a közszolgáltatást. Még nem küldtem el a levelet. Mi a
testület véleménye?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem kívánjuk ellátni a feladatot.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Én is így látom, a munkabér és egyéb költségek szinte el is
viszik a bevételt.

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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