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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 29-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester,
Antal Gábor, Szakály Zsolt, Papp Sándor (4 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet
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 a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
2. napirend: iparűzési adó rendelet-tervezet
Különfélék:
- Tájékoztatás jegyzői pályázatról
- Tájékoztatás az ivóvíz minőségéről
- Szűcsné Tardi Ildikó kérelme

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat4 igen
szavazattal jóváhagyja.

Napirend:
1. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet jóváhagyása
Előadó: Balázs László jegyző
3. Különfélék
A) Tájékoztatás jegyzői pályázat kiírásáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
B) Tájékoztatás az ivóvíz minőségéről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) Szűcsné Tardi Ildikó kérelme
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A programot Hérákné Kovács Andrea és Ternován
Tiborné készítette, három napos képzést szervezett a Türr István Képző és Kutató Intézet
TÁMOP-os pályázat keretében erre a célra. Sok adatot kellett összegyűjteni a program
elkészítéséhez, a programban feltárt hiányosságokra pedig intézkedési tervet kellett készíteni.
Július 1-jétől a helyi esélyegyenlőségi program megléte kötelező, pályázni csak ennek
birtokában lehet, valamint társulásokban részt vevő önkormányzatok számára is kötelező a
program elkészítése. Közoktatási esélyegyenlőségi tervvel már rendelkezünk, azt 2008-ban
kellett elkészíteni. A TKKI honlapjára is fel kell majd a programot tölteni. A program a
készítés folyamatában egyeztetve volt a TKKI-vel. Az adatok néhány helyen meglepőek, ilyen
az inaktív lakosok száma a munkaképes lakosok köréből. Ezek az adatok viszont hivatalos
adatok a KSH és a TEIR adatbázisából. A többi adatot pedig a hivatali ügyintézők, az iskola
és az óvoda szolgáltatta. Az intézkedési terv is a program része, az intézkedési tervet végre
kell hajtani, olyan feladatokat vállaltunk, ami kivitelezhető. Két év múlva a tervet felül kell
vizsgálni.
Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Szakály Zsolt képviselő: Nem ismertem a programban szereplő valamennyi adatot, csak egy
részét. Részletesen össze vannak szedve a településünkre jellemző adatok, főleg a hátrányokra
vonatkozóan. Köszönjük a munkát, én beleláttam a program készítésébe kicsit. Két év múlva
felül kell vizsgálni a programot, és két évig figyelemmel kell kísérni az intézkedési terv
végrehajtását. A feladat felelőse Ternován Tiborné lesz, az ő munkaköre könyvtáros, nem
nagyon vág bele az esélyegyenlőség ebbe a feladatba. Tudunk-e valami plusz juttatást ezért a
munkáért adni? A programban szereplő dolgokról folyamatosan be kell számolni. És akik a
ebben közreműködnek, plusz feladatként végzik, bár tudom, hogy az önkormányzat is
pluszban kapta a feladatot, nem kérte. Tudunk-e valamennyi plusz honoráriumot juttatni a
készítőknek? Szép munka, köszönjük szépen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Gajdos István és Kövér Attila jelezték távolmaradásukat,
és ők is ugyanezen a véleményen vannak. Természetesen megoldható a dolog, meg kell nézni
a költségvetést, hogyan módosítható, de a személyi jellegű kifizetések eléggé kötöttek a
költségvetésben. Az esélyegyenlőségi munkatárs kérdését pedig lehet rendezni, ha a könyvtár,
óvoda, művelődési ház szét lesz választva. a referens segíti a munkát, a végrehajtásért én,
mint polgármester vagyok felelős. Jogos a felvetés, visszatérünk rá, megnézzük a
lehetőségeket. A TKKI webes felületet hozott létre, kész táblázatsablonokat is adott a program
mellékletéhez, de természetesen fel kellett tölteni az adatokat, és el kellett készíteni az
esélyegyenlőségi programot magát. Elfogadja-e kérdező a választ?
Szakály Zsolt képviselő: Igen.
Antal Gábor képviselő: Arra is jó az esélyegyenlőségi program, hogy egyben láthatjuk a
településre vonatkozó adatokat, és ezek hiteles adatok. Nyilván nem csak Ternován Tiborné
feladata lesz az intézkedési terv bonyolítása, hanem a társadalmi szervezetek, a családsegítő
szolgálat és az önkormányzat is részt vesznek a végrehajtásba. Vannak meghatározott
feladatok, amit számon tartva végre kell hajtani. Nyilván a polgármester a fő felelős, és a helyi
testület is részese lehet ennek a feladatnak. Nem kérte, kapta Ternován Tiborné a feladatot, de
valamilyen módon próbáljuk meg honorálni. Akkor, amikor étékelésre kerül a program,
látjuk, mi valósult meg belőle. Nyilván szükséges a program megléte, mivel nem
3

pályázhatunk nélküle. A tervnek valamennyi anyagi vonzata is lesz, pár meghatározott feladat
végrehajtása kapcsán.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyilván lesz egy-két feladat, ami anyagi forrást is igényel.
És nyilvánvaló, hogy ezeket csinálni kell, ilyen magas arányú munkanélküliség mellett meg
főként. Valóban érezhető a lakosság elszegényedése. Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
57/2013. (V. 29.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját
megtárgyalta.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot mellékleteivel együtt ezen előterjesztés
melléklete szerinti megszövegezéssel jóváhagyja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program TKKI és
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat honlapján, valamint az SZMSZ-ben
szabályozott módon történő közzétételéről gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert és az érintetteket, hogy az intézkedési tervben
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Balázs László jegyző
Hi.: 2013. június 30.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Hi. folyamatos, az intézkedési tervben foglaltak szerint

2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: 2012. november 27-én előterjesztettük az iparűzési rendeletet, a régi
rendeletet hatályon kívül helyeztük. Jelenleg van alkalmazásban a rendelet, észrevételeztük,
hogy az ötödik paragrafusban szereplő megszövegezés pontatlan, és hatályon kívül helyezzük
ezt a paragrafust. Az 5. § azt takarja, hogy adómentesség járna annak a vállalkozónak, akinek
a vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg a 2.500.00 Ft-ot. Ezt a sort hatályon kívül
helyezzük.
Papp Sándor képviselő: Tehát nem lesz adómentesség senkinek.
Balázs László jegyző: Így nem lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2013. (VI. 01.) kt. RENDELETE
A helyi iparűzési adóról
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, továbbá a helyi adókról szóló – többször módosított –
1990. évi C. törvény 1. §-ában és 5. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013. (XI. 27.) kt.
rendeletét (:továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) A Rendelet 5. §-a hatályát veszti.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezését a 2013. adóév tekintetében kell érvényesíteni.

2. §
Záró rendelkezés
(1) E- rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.
(2) E- rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

E Rendelet kihirdetve: 2013. május 30.

Balázs László
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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KÜLÖNFÉLÉK
A) Tájékoztató jegyzői állás pályázatról
(Szóbeli tájékoztatás)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jegyző úr úgy döntött, hogy a hatályban lévő jogszabályok
alapján az öregségi nyugdíjat választja. Az új önkormányzati törvény szerint a pályázat kiírása
és a munkáltatói jogkör gyakorlása a polgármester hatásköre. Megjelent a pályázati kiírás,
még konkrét pályázat nem érkezett be. Telefonos érdeklődő volt. A pályázatokat június 20-ig
lehet benyújtani. Pályázati feltétel minimum két év közigazgatási gyakorlat. A pályázat
elbírálásánál előnyt jelent 1-3 év jegyzői, aljegyzői gyakorlat, közbeszerzési referensi
végzettség, nyelvtudás. Ragaszkodnék ahhoz, hogy a pályázónak jegyzői, aljegyzői gyakorlata
legyen. Ekkora hivatalnál a jegyző egyedül van, míg a városoknál azért van aljegyző és
irodavezető, főosztályvezető is. Tehát ott helyettesíthető a jegyző, itt viszont nem.
Amennyiben nem lesz érvényes pályázat, akkor a kormányhivatal felé jelezzük, és helyettesítő
jegyzőt jelölnek ki. Én azért bízok benne, hogy lesz megfelelő pályázat.
B) Ivóvíz minőségéről tájékoztatás
(Szóbeli tájékoztatás.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ANTSZ megállapítgotta, hogy az ivóvízben az
arzéntartalom 10 mg felett van, ezért az egyes kút nem szolgáltathatja a vizet. Az
ivóvízminőség-javító program lebonyolítása ezt a problémát meg fogja oldani. Ha a kettes kút
vize is bekerül majd az egyes kútba, az is javítani fog a helyzeten. Most átmeneti
megoldásként javasoltam, hogy próbáljuk mega kettes kutat üzemeltetni. Amennyiben ez
működik, akkor ne bonyolítsuk a helyzetet. Ha nem, akkor lehetőség van víztisztító
berendezés beüzemelésére, még nem tudom, ez kinek a költsége. Másik megoldás a
lajtoskocsi. Az érintettek beszámolója alapján viszont a lakosok nagyrésze nem szokta a
lajtoskocsit igénybe venni. Az arzén tartalom régebben nem volt 10 mg fölött. Az uniós
határérték régebben 20 mg volt, most 10 mg-ra változtatták.
Szakály Zsolt képviselő: Amennyiben mindkét kút üzemel, nem javít a helyzeten?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem.
Papp Sándor képviselő: Nem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az ANTSZ adott helyről vesz mintát.
Papp Sándor képviselő: Az is lehet, hogy azért változtatták meg a határértéket, hogy
megvalósuljon az ivóvízminőség-javító program.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elképzelhető.
C) Szűcsné Tardi Ildikó kérelme
(A kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Látom, figyelemmel kísérem a vezető óvónő munkáját. Én
támogatom a kérelmet. A pedagógus továbbképzési pénzeket csökkentették, de amikor még
volt ilyen, akkor nyolcvan százalékot támogatott a munkáltató a képzésre, húsz százalékot
pedig a munkavállaló. Szűcsné Tardi Ildikó jó szakember, sok jó ötlete van. Nyilván
tanulmányi szerződést kell kötni, ha támogatjuk.
Balázs László jegyző: A testületnek elég egy határozatot hozni, hogy pl. nyolcvan százalékát
támogatja a képzésnek, valamint felhívja a polgármestert, hogy a költségvetési rendeletet, ha
szükséges, módosítás miatt terjessze a képviselő-testület elé.
Antal Gábor képviselő: Szakmai képzettséget fejlesztő képzésről van szó, írja a kérelmező.
Neki amúgy meg van-e ehhez a munkakörhöz a szükséges képesítése? Biztos van óvónői
végzettsége. De mit takar a szakmai képzettség fejlesztése? Vagy csak továbbképzésről van
szó? Milyen diplomát kap, ha elvégzi ezt a négy félévet? És mi történik, ha letelik a négy
félév, és elmegy? Ő nincs most kinevezve, mint ÁMK vezető. Feltételt is támasszunk abban
az esetben, ha támogatjuk, pl. maradjon itt bizonyos ideig. Ha nem, akkor pedig vissza kell
fizetnie a támogatást. Támogattunk korábban olyan képzést az iskolában, mint a testnevelő
tanár edzői képzése is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elmondtam, hogy tanulmányi szerződést kötünk vele, ha
támogatjuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Elmondtam, tanulmányi szerződést kötünk vele, ha
támogatjuk.
Antal Gábor képviselő: Konkrétan mi lesz a tanulmányi szerződésben? Legyen valami
feltételünk. Jól végzi a dolgát, nincs vele problémám, de legyenek feltételek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen a tanulmányi szerződésben benne lesznek a
feltételek. A támogatott évek kétszeresét kell maradnia általában a dolgozónak. Megbízott
ÁMK vezetőként dolgozik Ildikó, mivel a képviselő-testület megbízta. Azt mondtuk, hogy
július 1-jétől szétválasztjuk az ÁMK-t. Az óvodavezetői képzést saját forrásból finanszírozta.
Antal Gábor képviselő: Rendben. Ha azt mondjuk, hogy nyolcvan százalékát támogatjuk,
akkor maradjon itt.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez természetes. Ezért van a tanulmányi szerződés.
Papp Sándor képviselő: pozitív kritika van az óvoda irányában, mióta ő az óvodavezető. Neki
is érdeke viszont az iskola elvégzése. Én ötven százalék támogatást javaslok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Legalább annyira érdeke a munkavállalónak a képzés
elvégzése, mint a munkáltatónak.
Papp Sándor képviselő: Ezért javaslok ötven százalék támogatást.
Szakály Zsolt képviselő: Egy ilyen iskolának az elvégzése nem csak annyiba kerül, el kell
járni oda, különböző vizsgadíjakat is be kell fizetnie. Vannak még más költségek is, amit ki
kell fizetnie. Tehát amit leírt, ahhoz lesznek még költségek.
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Papp Sándor képviselő: Nekünk is van olyan, hogy gazdaképzésre megyünk. Senki sem
kérdezi meg, hogy miből. Én ötven százalék támogatást javaslok. Ahhoz, hogy ő vezető
maradjon, azt az iskolát el kell végezni. Ezért javasoltam az ötven százalékot. Jó szakember,
az biztos, de vállaljon ő is be valamit.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tandíjban annak idején benne volt a jegyzetek költsége
is. Ami felmerül, az az utazási költség.
Balázs László jegyző: Szavazzuk meg először a százalékos mértéket. Aztán azt, hogy milyen
feltételek lesznek a tanulmányi szerződésben. Gondoskodjon a polgármester a szakfeladat
módosításáról a költségvetési rendeletben, ha szükséges. Határidő: augusztus 31.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát ki ért egyet azzal, hogy ötven százalékban
támogassuk a képzés költségét? Más javaslat? (Más javaslat nem volt.)
A képviselő-testület 3 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát akkor a képzést ötven százalékban támogatjuk,
félévente hetvenezer forint összegben. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
kössön érintettel tanulmányi szerződést, mely szerint a támogatott időre és azon kívül még két
év időtartamra nálunk kell maradnia, ellenkező esetben a támogatást vissza kell fizetnie.
Egyetért-e ezzel a képviselő-testület?
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
58/2013. (V. 29.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
Szűcsné Tardi Ildikó közoktatás vezetői képesítés megszerzésére
irányuló elképzelését támogatja. A képzés költségének ötven százalékát,
maximum 70000/félév összegben támogatja.
Felhívja a polgármestert, hogy a tanulmányi szerződést érintettel kösse
meg, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a támogatott időre és a
támogatott időn kívül még plusz két évet köteles az önkormányzat
ÁMK óvodájában dolgozni.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

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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