Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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Az ülésen hozott rendelet száma
2/2013. (III. 26.)
3/2013. (III. 26.)
4/2013. (III. 26.)
5/2013. (III. 26.)

Tárgya
Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése
Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet
módosítása
Szociális rendelet módosítása
Polgárok személyi adatai és lakcímnyilvántartására
vonatkozó rendelet

Az ülésen hozott határozat száma
23/20013. (III. 25.)

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele

24/20013. (III. 25.)

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolójának
elfogadása
Nyírmártonfalva Polgárőr Egy. Tájékoztatójának tudomásul
vétele

25/20013. (III. 25.)
26/20013. (III. 25.)
27/20013. (III. 25.)

ÁMK alapító okiratának jóváhagyása
belsőellenőrzési rendszer és a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések (FEUVE)
működéséről szóló beszámoló tudomásul vétele

28/20013. (III. 25.)
29/20013. (III. 25.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 25-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet,
Szakály Zsolt, (6 képviselő)
Vinczéné Gál Anikó - Vámospércs-Nyírmártonfalva Családsegítő Központ
vezetője
Zoltainé Egri Erika családsegítő
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Papp Sándor képviselő
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő
napirendi pont
megtárgyalására, valamint annak kiegészítésére az alábbiak szerint:
7. Napirend: Szociális rendelet módosítása
8. Napirend: Polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos rendelet
jóváhagyása
Különféléken belül: G) Nefelejcs Hagyományőrző Társulat falumúzeum parkjával kapcsolatos
kérelme
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen
szavazattal jóváhagyja.

Napirend:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet
érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi feladatainak ellátásáról
Előadó: Családsegítő Központ vezetője
3. Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület tájékoztatója a 2012. évben végzett munkáról
Előadó: Polgárőrség vezetője
4. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának
jóváhagyása
Előadó: Balázs László jegyző
5. Előterjesztés és rendelet-tervezet az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezései
hatályon kívül helyezésére
Előadó: Balázs László jegyző
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6. Előterjesztés és rendelet-tervezet a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2004. (XII.
21.) kt. rendelet módosítására
Előadó: Balázs László jegyző
7. Előterjesztés és rendelet-tervezet a szociális rendelet módosítására
Előadó: Balázs László jegyző
8. Előterjesztés és rendelet-tervezet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával
kapcsolatos 8/1994. (X. 31.) ÖR. Rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint új rendelet
elfogadására
Előadó: Balázs László jegyző
KÜLÖNFÉLÉK
A) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi belső ellenőrzéséről éves összefoglaló jelentés
Előadó: Balázs László jegyző
B) Katona Lajosné művelődési ház bérletére vonatkozó kérelme (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának, a Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ módosított és egységes szerkezetű Alapító Okiratának, valamint a Hajdsúsámsoni
Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézmény megszüntető okiratának jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
D) Bojt és Térsége Ivővízminőség-Javító Beruházással kapcsolatos előterjesztés és határozati javaslat
jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
E) Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodája felvételi körzetének
kijelölése
Előadó: Balázs László jegyző
F) Falunap időpontjának meghatározása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

G) Nefelejcs Hagyományőrző Társulat falumúzeum parkjával kapcsolatos kérelme
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Március 21-én a Kormányhivatalban értekezleten voltunk,
ahol a köznevelési törvény változásairól és a törvényességi felügyeletről hallhattunk előadást.
Kövér Attila képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre. (6 képviselő van jelen.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elindítottuk a startmunkaprogram keretén belül a
mezőgazdasági projektet 15 fővel, valamint a téli és egyéb értékteremtő projektet 21 fővel.
Április 2-án 12 fő pedig a közúthálózat karbantartás projektben, 21 fő pedig a mezőgazdasági
útkarbantartás projektben dolgozhat. A startmunkával kapcsolatban a megyei munkaügyi
kirendeltségen tartottak tájékoztatót. Minden programhoz külön alszámlát kellett nyitnunk, de
a Kincstár erre nem tud utalni, csak a főszámlára, ezért a fizetést oda utalják, és nekünk kell
majd rátennünk az alszámlákra. Sokszor nem értjük, miért vannak ilyen rendelkezések.
- Április elején elindul a hosszabb idejű közfoglalkoztatás, ami hatórás foglalkoztatás,
négy hónap időtartamra.
- A szennyvízberuházással kapcsolatban kértem Kanyóné Papp Klárát, h. adjon már egy
összefoglalót, hogyan áll a projekt. Ez EU önerő támogatás még az eredeti saját
forrásra, ami 85% volt, benyújtásra került. A bírálatról még nem kaptunk értesítést. A
közbeszerzési eljárás folyamatban van, a bonyolító a Mátrix Audit Kft. lesz, a
szerződéskötésre április 13-án kerül sor. Vannak olyan közbeszerzési eljárások,
melyekről a közbeszerzési iratokat a kiíró szervezetnek meg kell küldeni, ők kb. 1-2
hónap alatt jóváhagyják. A felhívást és a dokumentációt is meg kell nekik küldeni. A
90%-os támogatásra a kérelmet május után tudjuk benyújtani, ezzel az önerő kb. 160
millió forintra csökkenne, és még erre is pályáznánk az EU önerő alapból. Tehát nem
kizárt, hogy még sem kell majd önerőt a szennyvízhez hozzá tenni. Kiemelt
jelentőségűvé nyilvánították a projektünket. Másik ilyen kiemelt terület az
ivóvízminőség-javító beruházás.
- Kérdés van-e? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Tudomásul vesszük-e a polgármesteri jelentést?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
23/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést tudomásul veszi.
Felelős: -Határidő: ---
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2. NAPIREND
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés a napirendhez?
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban volt egy kérdés a fenntartó
önkormányzatok irányába, hogy kívánják-e továbbra is fenntartani ezt a szolgáltatást.
Valamennyi összeggel ki kell egészítsük a finanszírozást, amúgy önként vállalt
feladatról van szó.
Vinczéné Gál Anikó Családsegítő Központ vezetője: Minden évben csökken a finaszírozás,
kb. 1,9 millió Ft-ot kaptunk tavaly, maga a kiadása a jelzőrendszeres szolgálatnak 3 millió
forint volt. Természetesen ez mindig változó. Hozzávetőleges összeget számoltunk
településenként a jelzőrendszeres szolgálatra. Nyírmártonfalván 2012. december 31-ig
tizenkét készülék volt. Tavaly pl. az antennába villám csapott, nagyon sokba került az új
antenna beszerzése.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Önként vállalt feladatról van szó, amit társulásban látunk
el három településsel. Amennyiben kiderül a pontos finanszírozás, majd látjuk, hogyan
tovább. Amennyiben nem lesz központi forrás, akkor nagyon sokba kerülne a feladat ellátása,
és nem tudjuk tovább vállalni. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Antal Gábor képviselő: A családsegítő szolgálatot igénybe vevők hozott problémái között
szerepel, hogy két darab családi bántalmazás volt Nyírmártonfalván. Konkrétan?
Zoltainé Egri Erika Családsegítő Szolgálat munkatársa: Az egyik szülő-gyermek bántalmazás
volt, ott védelembe vételi eljárás folytatódott. A másik pedig egy szexuális zaklatás volt, de a
szülő visszavonta a rendőrségi feljelentését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
24/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 2012. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az
elhangzott kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal
elfogadja.
Felelős: -Határidő: --

5

3. NAPIREND
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés a tájékoztatóhoz?
Gyarmati Lajosné Polgárőr Egyesület vezetője: Kimaradt a tájékoztatóból, hogy nyolc
alkalommal voltam elnökségi ülésen, és négy alkalommal kihelyezett ülésen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Jó idő esetén kerékpárral is járőröztök. Ez saját
tulajdon?
Antal Gábor képviselő: A Belügyminisztérium nyilatkozott nemrégen, hogy mintapolgárőr
egyesületeket hoznak létre. Nem minden településen fog ilyen működni. Azt mondták, hogy a
többi település követheti ezek jó példáját. Tudnak-e erről valamit?
Gajdos István képviselő: A beszámolóban huszonkét fő tag szerepel, de én huszonhármat
számoltam.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, válaszol az előterjesztő.
Gyarmati Lajonsé Polgárőr Egyesület vezetője: Jó idő esetén kerékpárral is járőrözünk, ezek
szolgálati kerékpárok, amiket pályázat útján szereztünk be.
- Megyei szinten nincs még hivatalos információnk a mintapolgárőr egyesületekről.
- A taglétszámmal annyi eltérés van csak, hogy Rák Zoltánné könyvelő, nem pedig
polgárőr.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Valóban volt szó a mintapolgárőr egyesületekről, és hogy
megemelik majd a polgárőrségek támogatását.
Szakály Zsolt képviselő: Valószínűleg folyt egyeztetés a Belügyminisztérium és a Országos
Polgárőr Egyesület vezetője között, csak idő, mire a pontos információ ideér.
- Szeretném elmondani, hogy a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület be lett jegyezve a
bíróság által is. Ezt törvényben szabályozták, ezért újból nyilvántartásba kellett
bennünket is venni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás van-e?
Gyarmati Lajosné Polgárőr Egyesület vezetője: A Megyei Polágrőr Egyesület nyert egy
pályázatot, amiben én is részt veszek, mint polgárőrség vezető. Kiosztom a testület részére az
erről szóló tájékoztató anyagot. Megköszönöm a meghívást a testületi ülésre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jó munkakapcsolatban állunk az egyesülettel, ez közös
érdek, és alapvetően a település érdeke is, hogy segítsenek a polgárőrök a közbiztonság
megőrzésében. Örülök, hogy az egyesületnek sikerült lecserélnie a gépjárművét. Amennyiben
nincs más hozzászólás, javaslom a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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25/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2012. évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatóját az elhangzott kérdésekkel, a
kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul veszi.
Felelős: -Határidő: --

4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Jogszabály változás következtében a feladatellátás miatt már január 1jétől változik az alapító okirat.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását:
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
.
26/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
1. Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központja (4263 Nyírmártonfalva, Iskola
tér 2.) ezen előterjesztéshez mellékelt - a 2012. december 17-én 140/2012 (XII.17.)
kt. számú határozattal elfogadott - alapító okiratára vonatkozó módosító okiratot
elfogadja.
2. Az 1. pont alatt elfogadott módosító alapító okirat alapján ezen előterjesztéshez
mellékelt egységes szerkezetű a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
alapító okiratára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja.
3. Felhívja a polgármestert és a jegyzőt az alapító okiratok alapján a törzskönyvi
nyilvántartás bejelentésére a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei
Igazgatóságához
Felelős: Kövér Mihály Csaba – polgármester, Balázs László - jegyző
Határidő: 2013. március 31.
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ
Alapító okirata módosítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5.) bekezdés, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.)
kormányrendelet 5. § (1.) bekezdés, továbbá a köznevelési feladatokat ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 2.§ (1) bekezdése a) pontja, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CIC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján Nyírmártonfalva Községi önkormányzat
Képviselő-testülete által 2012. december 17. napján 140/2012 (XII.17.) kt. számú
határozatával jóváhagyott Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okiratát
az ÁMK Általános iskolája Klebersberg Intézmény Fenntartó Központhoz történő átadás miatt
a következők szerinti tartalommal módosítja:

Intézményneve:

Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ

Az intézmény rövid neve:

Nyírmártonfalvi ÁMK

Az intézmény telephelye:

4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 33.
hrsz. 249 (Könyvtár)
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 18.
hrsz. 39 (Közösségi ház)

OM azonosítója:

20 20 19

Az intézmény alapításáról rendelkező jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 21.§ (3.) bekezdés, és a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 20. § (3.) bekezdése.
Jogszabályban meghatározott közfeladat:
Jogszabályban meghatározott alaptevékenysége
Szakágazat szerinti besorolása:

851011 Óvodai nevelés

Fenntartó szervének neve, székhelye:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.

Jogelődje:

Általános Művelődési Központ
Nyírmártonfalva, Iskolatér 1.
(Az ÁMK általános iskolája 2013. január
01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK) és a Községi Önkormányzat között létrejött
megállapodással a
KIK-hez kerül.

8

Záradék
Jelen Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központra vonatkozó módosító alapító
okirat2013. január 01. napján lép hatályba.
Ezen módosító alapító okiratot a Képviselő-testület 2013. március 25. napján tartott ülésén a
26/2013 (III.25.) kt határozattal hagyta jóvá.
Nyírmártonfalva, 2013. március 25.

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Nyírmártonfalvi Általános
Művelődési Központja Egységes szerkezetű Alapító okirata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5.) bekezdés, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.)
kormányrendelet 5. § (1.) bekezdés, továbbá a köznevelési feladatokat ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 2.§ (1) bekezdése a) pontja, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CIC. törvény 21.§ (3) bekezdése alapján Nyírmártonfalva Községi önkormányzat
Képviselő-testülete által 2012. december 17. napján 140/2012 (XII.17.) kt. számú
határozatával jóváhagyott Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító okiratát
a következők szerinti tartalommal hagyja jóvá:

1. Intézményneve:

Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ

2. Az intézmény rövid neve:

Nyírmártonfalvi ÁMK

3. Az intézmény székhelye:

4263 Nyírmártonfalva, Iskolatér 2.

4. Az intézmény telephelye:

4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 33.
hrsz. 249 (Könyvtár)
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 18.
hrsz. 39 (Közösségi ház)

5. Törzskönyvi azonosítószám:

644325

6.Adószáma:

16730940-2-09

7. KSH statisztikai számjele:

16730940-8520-322-09

8. OM azonosítója:

20 20 19

9. Az intézmény alapításáról rendelkező jogszabály:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 21.§ (3.) bekezdés, és a Nemzeti
Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 20. § (3.) bekezdése.
10. Alapítás módja:

Jogelőd nélküli alakulás

11. Alapítás dátuma:

1998 március 01

12. Alapító (létesítő) okirat, jogszabály:

1993. évi LXXIX. törvény

13. Alapító joggyakorlója:
14. Alapító szerv neve:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.
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15. Jogszabályban meghatározott közfeladat:
A jogszabályban meghatározott alaptevékenysége
16. Szakágazat szerinti besorolása:

851020 Óvodai nevelés

17. Illetékesség és működési kör:

Nyírmártonfalva Község közigazgatási területe

18. Irányító szervének neve, székhelye:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.

19. Fenntartó szervének neve, székhelye: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.
20. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv
(Gazdálkodását Nyírmártonfalva Községi
önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el,a
munkamegosztási megállapodásban foglaltak
szerint.
Gazdálkodását ellátó szerv PIR száma: 373577)

21. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján.
22. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény.
23. Jogelődje:

Általános Művelődési Központ
Nyírmártonfalva, Iskolatér 1.
(Az ÁMK általános iskolája 2013. január
01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK) és a Községi Önkormányzat között létrejött
megállapodással a KIK-hez kerül.

24. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Vagyon:
Napköziotthonos óvoda ingatlanai és építményei
4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2. 238/1 hrsz.
Községi Közkönyvtár ingatlanai és építménye
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 33. hrsz. 249
Közösségi ház ingatlanai és építménye
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 18. hrsz. 39
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori vagyonmérleg
tartalmazza.
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A vagyon feletti rendelkezés:
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Nyírmártonfalva
Községi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet,
valamint mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a gazdálkodását
ellátó kijelölt költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal a munkamegosztás és felelőség
vállalás rendjét rögzítő megállapodás tartalmazza.
25. Az intézménybe felvehető maximális ellátott száma:
Kettő óvodai csoport maximum 60 fővel.
26. Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységével kapcsolatban
szabadkapacitását értékesítheti az alaptevékenysége 5%-ig.
27. Egyéb rendelkezések:
- Az alapító okiratot érintő változást az
intézmény vezetője a változás bekövetkezésétől
számított 30 napon belül köteles a felügyeleti
szervnek jelezni.
- Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartás
adatait is érintő változásait a felügyeleti szerv 5
munkanapon belül köteles bejelenteni a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek.
28. Elérhetősége:

06 52 207 089

29. TEÁOR típusa, megnevezése:
- Főtevékenysége: 8520 Alapfokú nevelés,
oktatás
30. Ellátandó szakfeladat megnevezése, tevékenység típusa:
alaptevékenység 561000
alaptevékenység 562912
alaptevékenység 562913
alaptevékenység 562917
alaptevékenység 562920
alaptevékenység 851000
alaptevékenység 851011
alaptevékenység 851012
alaptevékenység 851013
alaptevékenység 862231
alaptevékenység 890111
alaptevékenység 890112
alaptevékenység 890116
alaptevékenység 900400
alaptevékenység 910121
alaptevékenység 910122
alaptevékenység 910123

Éttermi mozgóvendéglátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi Óvodai nevelés
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex
tevékenységek és programok
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek,
programok
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
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alaptevékenység 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
alaptevékenység 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Záradék
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2013. január 1. lép hatályba, ezzel egyidejűleg az
Általános Művelődési Központ 2012. 12. 17. napján Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 140/2012 (XII.17.) kt. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.

Ezen alapító okiratot a képviselő testület 2013. március 25. napján tartott ülésén
26/2013 (III.25.) számú határozatával hagyta jóvá.

Nyírmártonfalva, 2013. március 25.
Kövér Mihály Csaba
polgármester
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5. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Szintén jogszabályi változások miatti kötelezettség a rendelettervezetben felsorolt rendeletek néhány paragrafusának hatályon kívül helyezése. A
szabálysértési tényállás megállapítása már nem testületi hatáskör.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2013 (III. 26.) kt. RENDELETE
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bek
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva figyelemmel a Szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 254.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1.§
Hatályát veszti:
a) A helyi címer és zászló alapításáról és használati rendjéről szóló 7/2000 (VII.10.) kt.
rendelet 9.§-a.
b) A temetők és a temetkezés helyi szabályairól szóló 7/2009. (V.05.) kt. rendelet 16.§-a.
c) A helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló 9/2011
(VII.25.) kt. rendelet 11.§ (1) bek. és 12. §-a.
2.§
Záró rendelkezés
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
szervezeti és működési szabályzatában szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2013. március 22.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2013. március 26. nap.
Balázs László
jegyző
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6. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Létrejött az Energiahivatal, a közszolgáltatási díjat az
önkormányzat nem állapíthatja meg. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi önkormányzat Képviselő Testülete

3/2013. (III. 26.) RENDELETE
A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 15/2004 (XII.21.) kt rendelet módosítására
A képviselő-testület a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 15/2004 (XII.21.) kt. rendelet (:továbbiakban: Rendelet)
módosítására a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában foglaltakra
figyelemmel a következő rendeletet alkotja:
1. §
„A Rendelet hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására, alkalmazására vonatkozó
2. § (10) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:
- (10) bek.
közszolgáltatási díj az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás
igénybevételéért a szolgáltatónak fizetendő, a miniszter rendeletében meghatározott
díjfizetési időszakra megállapított díj.”
2.§
A Rendelet hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására, alkalmazására vonatkozó 3.
§ (1) bek. c) pontja, 6. § (3) bek. b) pontja , 12. § (2) bek., (11), (12) bek., 13. § (1), (2), (3)
bek. hatályukat vesztik.
Záró rendelkezés:
3. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon gondoskodik
Nyírmártonfalva, 2013. március 20.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2013. március 26.
Balázs László
jegyző
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7. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: A szociális rendeletet is jogszabályváltozások miatt kell módosítanunk,
sok szervezet is megszűnt január 1-jétől. Megváltozott a társulásokról szóló törvény is.
Korábban több feladatot is ellátott a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás. Ezt eleve ki
kellett venni a rendeletünkből. Több segélyezési és ellátási forma pedig a járáshoz került át,
például a közgyógy és az ápolási díj is. Az előterjesztés tartalmazza a módosítás indokait.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2013. (III. 26.) kt. RENDELETE
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései
szerint nyújtandó egyes szociális ellátások megállapításának helyi szabályairól szóló
10/2010. (X.01.) kt. rendelet (:továbbiakban: Rendelet:) módosítására
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva – figyelemmel a Szociális Igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (:továbbiakban: SZTV.:)
10.§, 32.§, 37./B. §, 37/C.§, 37/D.§, 38.§, 45§, 46.§, 47.§, 50.§, 62.§, 92.§-aiban foglaltakra –
a következő rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1.§
A Rendelet 3.§-ában szabályozott „rendelkezésre állási támogatás” foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra változik.
2.§
A Rendelet 7.§-a (3) bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő
napján az Szt. 37.§ (1) bek. a), b) pontjában szabályozottakon túl :
– 3 vagy több gyermeket nevel, vagy egészségkárosodás mértéke legalább 67%-os, vagy
tartósan szenvedélybeteg, vagy hajléktalan.”
3.§
A Rendelet 22.§-a (5) bekezdéssel egészül ki a következők szerint:
„(5) az Szt. 50.§ (3) bek. b) pontjára tekintettel a szociális rászorultság további feltételei:
– 3 vagy több gyermeket nevel,
– álláskeresési támogatásban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül.”
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4.§
A Rendelet 24.§ (3) bekezdésében szabályozottak helyébe a következő rendelkezés lép:
„/3/” bek. Az Önkormányzat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, Szociális információs
szolgálatot, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást, a házi gondozást,
a szociális étkeztetést” a Vámospércs székhelyű Önkormányzati Intézményfenntartó
Társulásban biztosítja.
5.§
A Rendelet 30.§ (2) bekezdésében szabályozott „ A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi
Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás, Gyermekjóléti- és
Családsegítő Szolgálatának képviselői” helyébe a „Vámospércsi Székhelyű Szociális
Szolgáltató központ képviselői” meghatározás lép.
6.§
A Rendelet 26.§-a (6) bekezdéssel egészül ki a következő szöveggel:
„(6) Az intézményi jogviszony megszűnésének
1) esetei:
a) az ellátott halálával,
b) az ellátott elköltözésével,
c) az ellátott általi jogviszony felmondással,
d) az ellátott által az intézmény házirendjét súlyosan sértő cselekménye magatartása
miatt, az intézmény általi felmondással
2) módja:
a) 1/c esetében az ellátott által megjelölt időpontban,
b) 1/d esetében
- azonnali hatállyal (súlyos veszélyeztetés esetén),
- 30 napos felmondással (ha súlyos veszélyeztetés nem áll fenn).”
7.§
(1) A Rendeletben az intézményi jogviszonyról rendelkező 25. és 26. §-ban, továbbá a Térítési
díjról rendelkező 27. és 28. §-ban foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha az önkormányzat
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat önállóan biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat társulási megállapodással történő feladatellátás esetén a
társulási megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendeletében szabályozza.
8.§
Szociális étkeztetés esetén az ellátásra jogosult különösen, aki:
- egyedülálló és egyedül élő nyugdíjas,
- 67%-ot meghaladó mértékben egészségkárosodott,
- pszichiátriai beteg,
- tartósan szenvedélybetegségben szenved,
- hajléktalan,
- 3 vagy több gyermeket nevel.
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9.§
A helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó 10.§, 11.§, 12.§, 13.§ hatályát veszti.

10.§
Záró rendelkezés
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2013. március 18.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2013. március 26. nap.
Balázs László
jegyző

8. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a rendelet-tervezethez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezetet elfogadásra.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2013 (III. 26.) kt. RENDELETE
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 8/1994. (X.31.) ÖR. rendelet hatályon kívül helyezésére
és e tárgykörben új rendelet alkotására
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint A polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(:továbbiakban: Nytv:) 33.§ (2) bekezdésében foglalt rendelet alkotási felhatalmazás alapján
figyelemmel az Nytv 17.§ (2) bekezdése b) pontjára a következő rendeletet alkotja:
1.§
E rendelet alapján adat szolgáltatható az önkormányzat és szervei (a Képviselő-testület, a
Polgármester, a Jegyző) hatáskörébe utalt hatósági ügyekhez, illetve hatósági nyilvántartás
vezetéséhez a következő adatokról:
Természetes személyazonosító adatok és lakcím adatok, értesítési cím adatok, állampolgárság,
családi állapot, a házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem,
a nyilvántartásból való kikerülés oka, helye és ideje.
2.§
E rendelet hatályba lépésével A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 8/1994. (X.31.) ÖR. rendelet hatályát veszti.
3. §
Záró rendelkezés
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozott módon gondoskodik.
Nyírmártonfalva, 2013. március 25.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

Balázs László
jegyző

E rendelet kihirdetve: 2013. március 26. nap.
Balázs László
jegyző
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KÜLÖNFÉLÉK
A) Belső ellenőrzés
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Az önkormányzati kistérségi társulás megszűnése már tavaly év végén
látható volt. Jelenleg nincs belső ellenőrünk. Több település is foglalkoztathat együtt belső
ellenőrt. Támogatás erre a feladatra nincs, saját költségen kell megoldani, a költségvetésben
nincs tervezve rá. Az ellenőrzések volumene viszont csökkent az előző évekhez képest.
Szakály Zsolt képviselő: A szomszéd települések hogyan oldják ezt a feladatot meg? Lehetnee erre társulni? Úgy kevesebbe kerülne valamennyivel. Amennyiben kötelező a belső
ellenőrzés, akkor muszáj megoldanunk.
Balázs László jegyző. Belső ellenőri jogosítvánnyal rendelkező személy már ajánlkozott
írásban. Már kérdeztem a környékbeli településeket, még ők sem tudják, hogyan fogják
megoldani a belső ellenőrzést. Jó lenne, ha három-négy település összefogna erre a célra. Kéthárom hónapon belül ide kerül ismét a belső ellenőrzés témája a képviselő-testület elé. Az
erre az évre szóló belső ellenőrzési tervünket a testület tavaly év végén jóváhagyta.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Épp ezért szerepel a határozati javaslatban, hogy vagy
önállóan, vagy társulás útján, de gondolkodjunk egy belső ellenőr megbízásáról.
Balázs László jegyző: A kormányhivatal egyébként vizsgálja, hogy megtörtént-e a belső
ellenőrzés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) A belső ellenőrzés költségét nyilvánvaló, hogy betervezzük a költségvetési
rendeletbe. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
-

a belsőellenőrzési rendszer és a folyamatba épített előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzések (FEUVE) működéséről szóló
beszámolót tudomásul veszi.

-

felhívja a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy megfelelő
képesítéssel
rendelkező
függetlenített
belső
ellenőr
foglalkoztatásáról társulásban vagy önállóan gondoskodjon.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: 2013. június 30
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B) Katona Lajosné kérelme
(Szóbeli előterjesztés, a kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Szakály Zsolt képviselő: Javaslom részére ingyenesen biztosítani a művelődési ház épületét.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Szintén az ingyenes bérbe adást javaslom, rengeteg
társadalmi munkát vállalt és sokat tett a településért a kérelmező lánya.
Balázs László jegyző: Szintén az ingyenes bérbe adást javaslom. A kérelmező is a
falunapokon, és szinte minden rendezvényünkön társadalmi munkát végez.
Antal Gábor képviselő: Elfogultságot jelentek be, nem veszek részt a szavazásban, a
kérelmező rokonom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tudomásul veszem az érintettséget. Tehát javaslom
kérelmező részére az ingyenes bérbe adást. Ki ért vele egyet?
Antal Gábor képviselő nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület 5 igen szavazat mellett a következő határozatot hozza:
28/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Ház épületét
Katona Lajosné (Nyírmártonfalva, Kossuth u. 92. sz.) részére
2013. július 20-án tartandó lakodalom céljára ingyenesen bérbe
adja.
Megbízza az ÁMK vezetőjét, hogy a bérleti szerződés
megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK vezető
Határidő: 2013. július 10.
C) Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos döntések
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A nyíradonyi intézményfenntartó társuláshoz tartozunk a
bölcsődei ellátással. A bölcsődei ellátással kapcsolatban nincs anyagi anyagi kötelezettségünk.
A határozati javaslatot minősített többséggel kell jóváhagynunk. Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom először az első határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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29/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
az 1. számú mellékletként becsatolt tartalommal elfogadja a 2013. július 1.
napján hatályba lépő Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodását, továbbá a 2. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény alapító okirat módosító
okiratát, továbbá a 3. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát, és a 4. számú mellékletként csatolt Hajdúsámsoni Mikrotérségi
Szociális Szolgálat intézmény megszüntető okiratát.
A képviselő-testület jóváhagyja és támogatja Álmosd Község
Önkormányzatának a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz 2013.
július 1-ei dátummal történő csatlakozását, továbbá jóváhagyja és támogatja
Balkány Város Önkormányzatának, Nyírmihálydi Község Önkormányzatának,
és Bagamér Nagyközség Önkormányzatának a Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társuláshoz 2013. szeptember 30-ai dátummal történő
csatlakozását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
megállapodást aláírja.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő:
azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a második határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
30/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
jóváhagyja a
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsának 3/2013. (II.22.) számú
határozatával módosított Társulási Megállapodását.
Felhívja a polgármestert, hogy e határozatot a Mikrotérségi
Intézményfenntartó Társulás részére küldje meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Hi. 2013. április 10.
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B) Bojt és Térsége Ivóvízminőségjavító Program
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A projekt száz százalékban finanszírozott. A KEOP
támogatás összege növekedett, az önerő így csökkent, de nem jelent költséget nekünk, mivel
ez EU önerő alapból lesz finanszírozva. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
31/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
-

elfogadja a„Bojt és Térsége ivóvízminőség-javító beruházása”
címűprojekt megvalósítására vonatkozó, „KEOP 1.3.0/09-11
Ivóvízminőség – javítás” című konstrukcióra elkészített költségvetést az
alábbiak szerint:

-

A projekt elszámolható összköltsége: 503 935 000 Ft,

-

A KEOP támogatás összege:450 492 537 Ft,

-

A szükséges önerő: 53 442 463 Ft,melyből Nyírmártonfalva Községa
rá eső11 222 917 Ft, saját erőt 100 %-ban EU Önerő Alap pályázat
során elnyert támogatásból kívánja biztosítani.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

E) Óvodai felvételi körzet
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Az előterjesztéshez nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
32/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat – mint fenntartó – a
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
Napköziotthonos Óvodája felvételi körzethatárát
Nyírmártonfalva teljes közigazgatási területében jelöli ki.
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Megbízza a jegyzőt, hogy a testület döntését a Köznevelés
Információs Rendszerbe határidőben rögzítse.
Felelős: Balázs László jegyző
Hi. 2013. április 9.
F) Falunap időpontjának meghatározása
(Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az augusztus 3-ikai időpont megfelelne-e a Falunapra?
Szakály Zsolt képviselő: Én jobbnak tartom az augusztus 10-ikét.
Balázs László jegyző: A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az augusztus
10-ei falunap megszervezésével kapcsolatos teendők ellátásáról gondoskodjon.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadja-e a képviselő-testület a javaslatot?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
33/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. augusztus 10-én
tartandó falunap megszervezésével kapcsolatos teendők
ellátásáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. augusztus 10.
G) Nefelejcs Hagyományőrző Társulat falumúzeum melletti park kiépítésével kapcsolatos
terve (A tervezet a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Attila képviselő: A tűzoltósággal beszélt-e már valaki a kemence ügyében?
Balázs László jegyző: A kemencét az épülettől öt méterre kell elhelyezni.
Szakály Zsolt képviselő: A vastagon húzott vonalak a mostani kerítést jelképezik?
Gajdos István képviselő: A kerítés nem lesz átjárható?
Balázs László jegyző: A hátsó udvaron nincs vízvételi lehetőség.
Szakály Zsolt képviselő: Amennyiben tényleg rendbe lesz rakva a park, le kell zárni ott is az
udvart, hogy ne itt elöl járjanak át!
Balázs László jegyző: A Nefelejcs Társulat a B) változatot szeretné megvalósítani. A
képviselő-testület hívja fel a polgármestert, hogy a megvalósításban támogassa a Társulatot!
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A terület az önkormányzaté, természetesen
közreműködünk a terv megvalósításában. Egyre nem lett gondolva: a hátsó kerítés, ami most a
park mögött keresztben van, azt is rendbe kell tennünk, ha a park elkészül. Ez a kerítés azért
pénzbe kerül majd.
Szakály Zsolt képviselő: Oda muszáj fából építeni kerítést? Dróthálóból is lehetne.
Gajdos István képviselő: A dróthálót pedig náddal be lehetne vonni.
Szakály Zsolt képviselő: A betonplac a parkban kilencszer öt méter. Az nem kevés?
Kövér Attila képviselő: Menetközben látjuk még, hogyan lesz arányos az egész a
zöldfelülettel.
Gajdos István képviselő: Olyan füvet kell majd telepíteni, hogy kibírja a terhelést.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kemencét akkor majd bentébb kell tenni. A terven
szereplő elrendezés jó. Az élősövény akkor megoldható-e az önkéntes pályázatból?
Kövér Attila képviselő: Már folyamatban van. Az ott lévő tujákat is ki kell majd szedni,
elöregedtek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A féleresznek viszont jelentős költsége van. Ki fogjuk
tűzni a járda és egyéb objektumok helyét.
Tehát javaslom, hogy az elhangzott kiegészítésekkel a képviselő-testület fogadja el a Társulat
által benyújtott B) változatú terv megvalósítását. Egyetért-e a testület?
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2013. (III. 25.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
A Nefelejcs Hagyományőrző Civil Társulat által, a Falumúzeum
melletti park kialakítására vonatkozó tervek közül a B) változat
megvalósítását támogatja azzal, hogy a terv az e testületi ülésen
elhangzott kiegészítések szerint kerüljön megvalósításra. Felkéri
a polgármestert a munkálatok kialakításának koordinálására
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
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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