Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 24-én tartott
rendkívüli
ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
73/2013. (VII. 24.)

Tárgya
Vp. Családs. Gyermekj. Szolg. Szakmai Prg., Alap. Okirat,
SZMSZ jóváhagyása
Vp. Mikrotérs. Intézményfennt. Társ. Megállap. mód.
jóváhagyása

74/2013. (VII. 24.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. július 24-én tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester,
Antal Gábor, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet,
(4 képviselő)
Kanyóné Papp Klára helyettes jegyző

Igazoltan távol: Kövér Attila, Papp Sándor, Szakály Zsolt képviselők
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Köszönti Kanyóné Papp Klára
helyettes jegyzőt. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, javaslatot tesz a meghívón
szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen
szavazattal jóváhagyja.
Napirend:
1. Előterjesztés és rendelet-tervezet igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, és
Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Már több év óta tartunk igazgatási szünetet a hivatalban.
Természetesen ügyeleti rendszer működik az igazgatási szünet ideje alatt, sürgős ügyben
ügyintézés is van, pl. haláleset anyakönyvezése. A rendelet-tervezet szerint kilenc nap a
javasolt nyári igazgatási szünet, melybe beleesik az augusztus 20-ikai ünnepnap is. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a rendelet-tervezet
elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Nyírmártonfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CCXIX törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírmártonfalva Polgármesteri Hivatalban (a
továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselőre.
2.§
(1) A Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2013. augusztus 12-től 2013.
augusztus 24. napjáig tart.
(2) A Hivatal munkarendjében a téli igazgatási szünet 2013. december 21. napjától
december 31. napjáig tart.
3.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2014. január 1. napján hatályát veszti.

Kövér Mihály Csaba
polgármester

…………………………………….
jegyző

A rendelet kihirdetve 2013. július 25.

……………………………………
jegyző
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2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyíracsád kilép a társulásból, Nyíradonynak átad
feladatokat. Az alapító okirat, szakmai program, társulási megállapodás, és minden ezzel
kapcsolatos dokumentum módosítása és testületek általi jóváhagyása szükségessé válik
ezáltal.
Kanyóné Papp Klára helyettes jegyző: Az 1. sz. mellékletben pontosan le van írva a változás.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom az 1. sz. határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
73/2013. (VII. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
megtárgyalta a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának, Szakmai Programjának módosítása vonatkozó
javaslatát és az alábbi határozatot hozza:
1. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú
melléklete, a módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát a
2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
2. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
3. sz. melléklete szerint, Szakmai Programját az előterjesztés 4.
sz. melléklete szerint elfogadja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a
Társulási Tanács ülésén képviselje.
Határidő: 2013.07.31.
Felelős: polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a 2. sz. határozati javaslat elfogadását. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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74/2013. (VII. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás
módosítása vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:
1. A Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés 5. sz.
melléklete szerint elfogadja.
2. A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a Társulási
Megállapodás módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013.07.31.
Felelős: polgármester

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

k. m. f.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Kanyóné Papp Klára:/
helyettes jegyző
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