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Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt, Papp Sándor
(5 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Dr. Vincze István alezredes - Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője
Dr. Ary Endre alezredes – Vámospércs Rendőrőrs vezetője
Szentesi Bálint őrnagy – Nyírábrány Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Gyarmati Lajosné Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület vezetője
Szűcsné Tardi Ildikó – Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ vezetője

Igazoltan távol:

Gajdos István képviselő
Kövér Attila képviselő

Lakosság részéről: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására, azzal, hogy a 4. és 5. pont alatt szereplő napirendeket a képviselő-testület zárt ülés
keretében tárgyalja. Javaslatot tesz továbbá a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint:
Egyebek:

A) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási és hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződés határidejének meghosszabbításáról
B) Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
C) Nyírmártonfalvi Általános Iskola megkeresése Intézményi Tanács
létrehozásával kapcsolatban

Amennyiben nincs más javaslat, szavaztatom a napirendet.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal
elfogadja.
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Napirend:

1.

Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

2.

Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok
ellátásáról
Előadó: rendőrkapitányság és határrendészet képviselői
Előterjesztés: szóban

3.

A
Nyírmártonfalvi
Általános
Művelődési
Központ
Tevékenységközpontú Óvodai Pedagógiai Programja
Előadó: Szűcsné Tardi Ildikó ÁMK igazgató
Előterjesztés: szóban

4.

Előterjesztés szociális segélykérelmek elbírálásáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

5.

Előterjesztés letelepedési támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálásáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban

6.

Napköziotthonos

Óvoda

Egyebek
A) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási és hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés
határidejének meghosszabbításáról
B) Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
C) Nyírmártonfalvi Általános Iskola megkeresése Intézményi Tanácsba történő
delegálással kapcsolatban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóbeli
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1. NAPIREND
POLGÁRMESTERI JELENTÉS
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez.
- Szeptember 13-ikán a Vámospércs Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ pénzügyi helyzetével
kapcsolatos tájékoztató fórumon vettem részt. A képviselő-testület egy ingatlant ajánlott fel
annak idején a hitelfelvételhez. A felvett hitel folyamatosan termelődik vissza, amennyiben
minden rendben megy, egy év múlva a hitel visszafizetésre kerül. Az épület kihasználtsága
90% feletti, csak a gyermekgyógyászati ellátás, az ultrahang és a röntgen teljesítése marad el
a várttól.
- Szeptember 19-én Nyíradonyban egy hulladékszállítással kapcsolatos megbeszélésen vettem
részt, melyről bővebben az egyebek napirenden belül beszámolok.
- Szeptember 23-án a a megyei önkormányzat Árpád termében vidékfejlesztési konferencián
vettem részt, ahol rávilágítottak arra, hogy a szociális szövetkezeteket preferálják. Meg kell
néznünk, hogyan tudunk szociális szövetkezetben részt venni. Nem kizárt, hogy a jövőben
közmunkaprogramokra szociális szövetkezetek pályázhatnak.
- Szeptember 25-én Szentpéterszegen vidékfejlesztési fórumon vettem részt, ahol a
közmunkaprogramokról kaptunk tájékoztatást.
- Szeptember 26-án a SZIROM Alapítvány záró konferenciáján vettem részt, ahol nyolc
önkormányzati programot mutattak be.
- Szeptember 27-én a megyei közgyűlésen vettem részt, ahol közlekedéssel kapcsolatos
általános tájékoztatót tartottak. Megállapításra került, hogy a vasút forgalom csökkenő
tendenciát mutat.
- Október 2-án Nyíradonyban a Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás I. féléves
beszámolója került elfogadásra.
- Nem tudjuk még, hogy az ivóvíz szolgáltatásra mely cégek kapják meg az akkreditációt.
Elvileg ma megkapják a meghívókat a cégek, és mehetnek az engedélyekért.
- Október 18-án, pénteken megrendezésre kerül az Idősek Napja a művelődési házban.
- Október 5-én, szombaton Murcis Krumpli Fesztivált szerveznek Nyíradonyban. Bennünket is
megkerestek, hogy részt kívánunk-e venni a rendezvényen. A főzőversenyre csapatokat
kellene felállítani.
- Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szennyvízberuházás jelenleg abban a szakaszban
áll, hogy a kivitelezésre kiírt közbeszerzésre egy darab árajánlat érkezett. A hiánypótlás
kiírásra került. Mivel egy ajánlattevő tett ajánlatot, így a benyújtott ajánlatot nem lehet
megtámadni. A kivitelezésre 40-50 millió forinttal alacsonyabb összeget ajánlott, mint
amennyi a pályázatban rendelkezésre áll. Pontosan 2.731.931.711 forintra nyújtott be
ajánlatot. Pontosan a DMH KFt., a PANNON NÍVÓ ÉPÍTŐ Zrt. és a KE VIZ 21 Zrt. alkottak
konzorciumban nyújtottak be ajánlatot. November-közepe vége felé megtörténik a
szerződéskötés. A fidic mérnökkel várhatóan október végéig megkötésre kerül a szerződés. A
projektmenedzsmentet az OPUS TEAM Kft., a pr és tájékoztatási feladatok ellátására a
Debreceni Városi Televízió Zrt., a vagyonértékelési feladatokra az Opus Városkapu
Konzorcium, a közbeszerzési feladatokra pedig a Mátrix Audit Kft. kapott megbízást. Tehát
minden közbeszerzés kiírásra került. Jövő tavasszal biztosan elkezdődik a beruházás. A
projekttel kapcsolatban az EU Önerő alap pályázat elbírálása folyamatban van, ha minden jól
megy, akkor az önerő száz százalékát támogatásban részesítik. Az eredeti 85%-os támogatási
intenzitás felemelkedett 95%-ra, így az 5% önerő részt kellett biztosítani, de remélhetőleg
nyer az önerő pályázat is. A kivitelezés során természetesen maga a rákötés majd az ingatlan
tulajdonos feladata lesz.
- Van-e a polgármesteri jelentéshez kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
90/2013. (X. 03.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel
együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: --

2. NAPIREND
Beszámoló a település közrend-közbiztonság helyzetéről, a határrendészeti feladatok ellátásáról
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Dr. Vincze István alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője:Azért tudtuk később
továbbítani a képviselő-testület felé a beszámolót, mivel először központilag jóvá kellett azt
hagyatnunk. A rendőrkapitányság működésében nincs jelentős változás. Hajdú-Bihar
megyében nyolc rendőrkapitányság van. A hajdúhadházi a legrosszabb helyzetben lévő
kapitányság, a lakosságszám nagy, és a lakosság összetétele sem túl előnyös. A járási
rendszer felállítása nem bontotta meg az illetékességünket. Három járás illetékessége is
beilleszkedik a hajdúhadházi rendőrkapitányság illetékességébe. Annyi változást hozott a
járási rendszer felállítása, hogy a közterületen reagáló létszámot kötelező volt tizenkét főre
emelni, a létszám emelkedett ugyan, de a személyi állomány nem, folyamatban van a
feltöltése. A vámospércsi rendőrőrsön annyi változás történt, hogy az állománytábla belső
szerkezete megváltozott. A bűnözés dinamikája hullámzó, de a bűncselekményszám
jelentősen stabilizálódott. Ha minden jól megy, l e tudjuk az idén szorítani ezt a számot.
Döntő többségében vagyonelleni bűncselekményeket követnek el, Nyírmártonfalván ez az
arány magasabb 2012-ben, elérte a 85%-ot. Ez annyiból jót jelent, hogy nem történt közrend
elleni bűncselekmény, és csökkent a testi sértések száma. Kirívóan durva bűncselekmény a
rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt. Nyírmártonfalván 2012-ben összesen
harminchárom bűncselekmény volt. Kétféle statisztikával dolgozunk, az egyik az ügyforgalmi
statisztika, a második pedig a lezárt ügyek statisztikája. Három település van, ami a
területünkön a béke szigetének számít: Nyírmártonfalva, Álmosd és Újléta. A kapitányság
illetékességi területén összesen öt személy elleni bűncselekmény történt. Nem történt
viszont a településen tavaly rablás, nincs szervezett bűnözésre utaló adat. A nyomozás
eredményességi mutató sajnos csökkent, amiben a létszámhiány is közrejátszik. A
beszámoló tartalmaz rendészeti adatokat is. A tizenhárom településen rossz a fegyelem
abból a szempontból, hogy az idézéseknek az állampolgárok nem tesznek eleget. Összesen
642 esetben történt elővezetés ebből a szempontból, ami jelentős költséget és időt igényel
a rendőrség részéről. Nagyon magas az ittas állapotban balesetet okozók aránya. Minden
hetedik balesetet ittasan okoznak. Másik probléma, hogy a kerékpárosok által okozott
balesetek száma is magas. Nem tartják be a szabályokat általában. Az utak mentén
trafipaxszal lehet találkozni. Nyírmártonfalva településen jelenleg ismét nincs körzeti
megbízott. A megbízásra van jelentkező. Változott a szabálysértési értékhatár, ami jelen
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pillanatban ötvenezer forint. Azokban az esetekben, amelyekben a törvényi feltételek
fennállnak, mindenkit őrizetbe veszünk, amíg a bíróság el nem dönti a sorsukat. Általában
két-háromnapos elzárások vannak. 2012-ben 52 fővel szemben jártunk el ilyen gyorsított
eljárásban, idén már 152 főnél járunk. A bűnügyi őrizetbe vettek száma is emelkedett.
Nyírmártonfalva vonatkozásában viszont csökkent a bűnesetek száma. A készenléti
rendőrség folyamatosan közterületi szolgálatot lát el. A vámospércsi rendőrőrs is kapott két
készenléti rendőrt, tehát folyamatosan kinn vannak a vámospércsi rendőrök négy
településen. Amennyiben a képviselő-testület részéről kérdés van, válaszolok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendszeresen megjelenik a járőr a hivatalban,
trafikokban, boltokban, és jelentéslapokat tölt ki. A szolgálat felét gyalogosan kell
teljesítenie a járőrnek. Reméljük, hogy maga a rendőri jelenlét jelentősen növeli a szubjektív
biztonságérzetet. Itt a településen sokszor gondot okoz, hogy az acsádi út egyenes szakaszán
túl gyorsan közlekednek a járművek.
Dr. Vincze István alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője: Amennyiben igény
merül fel, a településre is tudunk trafipaxot telepíteni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Látható, hogy a rendőrség és az állam a közbiztonság
javítására törekszik.
Papp Sándor képviselő: Kedvező tapasztalataim vannak a rendőrség, határőrséggel
kapcsolatban. A polgárőrséggel folyamatosan járőrözünk. A rendőri jelenlét ott van, még
éjjel is. A polgárőrök is odafigyelnek, vagy amennyiben információt tudunk szolgáltatni, a
rendőrség cselekszik. Jó, ha éjszaka is megállítják a rendőrök a főleg idegen gépjárműveket.
Antal Gábor képviselő: Az érintett településeken az ott működő polgárőrök milyen
hatékonysággal segítik a munkát? Én úgy ítélem meg, és a rendőrségi beszámolóból is ez
tűnik ki, hogy Nyírmártonfalván nincs különösebb kirívó bűncselekmény. A település
közrend-közbiztonsági helyzete kiegyensúlyozott, még akkor is, ha növekedett a vagyon
elleni bűncselekmények száma. Ez viszont az ország minden területére jellemző. Jó dolog,
hogy növekedett a közterületen járőrözők száma. Örvendetes, hogy nem sok a közúti
baleset sem. A körzeti megbízottal kapcsolatosan kérdést szerettem volna feltenni, de
megkaptam rá a választ. Nem tudom viszont, hogy állandóan itt fog-e lenni a településen,
vagy egyéb feladatokat is ellát más területeken majd a körzeti megbízott. Összességében a
közrend-közbiztonsági helyzet kiegyensúlyozott, a rendőrség munkájával elégedett vagyok.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkérem a vámospércsi rendőrőrs vezetőjét,
tájékoztasson bennünket a vámospércsi őrs munkájáról.
Dr. Ary Endre alezredes – Vámospércsi Rendőrőrs vezetője: A mindennapok nehézségét
átéljük a vámospércsi őrsön is, feszített munkatempó van. A létszámhelyzetet még nem
tudtuk odafejleszteni, ahová szükséges lenne. A négy nyomozó nagyon le van terhelve. Most
a közterületi szolgálat lett megerősítve. A négy tiszthelyettes munkája erőn feletti. A
határrendészettel az együttműködésünk jó színvonalú. Nagy szükségünk van az ő
segítségükre, mind elővezetés, mind elfogás tekintetében. A településen működő
polgárőrséggel példaértékű az együttműködés. Előbb-utóbb viszont létszámemelés lesz
szükséges a vámospércsi rendőrőrsnél.
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Dr. Vincze István alezredes – Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője: A polgárőrség a
legfontosabb stratégiai partnerünk. Mind a tizenhárom településen nagyon jó polgárőrség
működik. Megköszönöm a polgárőrség munkáját, komoly segítséget kapunk tőlük.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdező elfogadja-e a választ?
Antal Gábor képviselő: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkérem a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség
vezetőjét, tartsa meg beszámolóját!
Szentesi Bálint őrnagy – Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség vezetője: A másik két
kirendeltségnek nincs összesen annyi közterületi intézkedése, mint a nyírábrányi
határrendészeti kirendeltségnek. Sokan azt gondolják, hogy a nyírábrányi határőrség csak a
közúti határátkelőhelyből áll. Ez nem így van. A határátkelőhely bonyolítja a közúti, vasúti és
a légi közlekedés határellenőrzését is. A három nemzetközi átkelőhelyhez összesen 11.000
négyzetkilométer terület tartozik Hajdú-Bihar megyéből, kilenc településsel. Elsőfokú
idegenrendészeti hatóság is vagyunk, így ide tartozik a debreceni menekülttábor is. Ezen
kívül van még 32,5 km határszakasz. A repülőtér forgalma jelentősen emelkedett. A 2012-es
évben mintegy 760-800.000 főt léptettünk át összesen a kirendeltségen. Ennek a számnak
85%-a magyar és román állampolgár volt. A rendőrséggel vállvetve dolgozunk, és együtt
reagálunk az eseményekre. A szolgálatba küldendő személyek elosztásáról a rendőrséggel
egyeztetünk. A 2012-es évben kiemelkedő volt a a bűncselekményt elkövető elfogottak
száma. Tavaly tizenhét esetben fogtunk el nagyértékű körözött gépjárművet, és huszonnégy
fő magyar körözött személyt fogtunk el. Az ittas vezetés száma a mi adataink szerint is
emelkedett. Az ittas vezetés és a balesetek vonatkozásában kiemelném, hogy Magyarország
tekintetében minden ötödik balesetet kerékpárosok okoznak. A határátkelőhelyen átmenő
állampolgárok összetétele sokféle. Amikor történik egy elfogás, külön nyelvjárást beszélnek,
elég nehéz hozzájuk tolmácsot szerezni. Megemelkedett a menekülttáborban lévők száma
is. Jelen pillanatban Debrecenben ezer fő menekült van. A repülőtéren több esetben
lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés ügyében is intézkedtünk. Az elmúlt időszakban volt a
schangani ellenőrzés, Hajdú-Bihar megye megfelelően szerepelt. Természetesen e mögött 68 hónapos munka is van. Újra virágzik a cigarettacsempészés a határon. Szeretném
megköszönni a polgárőrség együttműködését, ami már évek óta tart. A nyírmártonfalvai
polgárőrség az egyik és legjobb kiemelkedőbb polgárőrség. Megköszönöm polgármester
úrnak együttműködését is.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A rendőrséggel, határrendészettel kifejezetten jó a
polgárőrség kapcsolata. Van-e kérdés a testület részéről? (Több kérdés nem hangzott el.)
megköszönöm a határrendészeti kirendeltség és a rendőrség munkáját, a beszámolókat a
szóbeli kiegészítésekkel együtt tudomásulvételre javaslom.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
91/2013. (X. 03.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
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A) A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Nyírmártonfalva
2012. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolóját megtárgyalta. A beszámolót az elhangzott
kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi.
B) A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírábrányi
Határrendészeti Kirendeltsége 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját megtárgyalta. A beszámolót az
elhangzott kiegészítésekkel együtt tudomásul veszi.
Felelős: --Határidő: --

3. NAPIREND
A Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda Tevékenységközpontú
Óvodai Pedagógiai Programja
(A Pedagógiai Program a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az anyag nem került kiküldésre, amelynek nem technikai okai voltak. A
Köznevelési törvény 26. § (1) bekezdése tartalmazza a pedagógiai programra vonatkozó
rendelkezéseket. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése
szükséges. A program egy ponton érinti többletköltség szempontjából az önkormányzatot. A 21/2012es EMMI rendelet szerint kötelező a tornaszoba megléte. A 2014. költségvetési évben erre költséget
kell terveznünk, reméljük, hogy pályázati forrás is lesz a megvalósítására. Amennyiben nem, saját
forrásból ki kell alakítanunk ezt a helyiséget. A program az új köznevelési törvény szabályait, valamint
speciálisan az óvodára vonatkozó szabályait és a helyi adottságokat is tartalmazza. A program
alkalmas arra, hogy az óvodában szakszerű, gyermekközpontú, a helyi adottságokat figyelembe vevő
pedagógiai munka folyjon. Megköszönöm az óvodavezető és munkatársai munkáját. A program alapja
lehet az óvodai pedagógiai munkának. Tehát a programot tájékoztató jelleggel ismeri meg a
képviselő-testület, és az óvodai tornaszoba kialakításában kell egyetértést gyakorolnia.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Korábban ezeket a programokat a testület hagyta jóvá. Jelen
pillanatban a nevelő-testület és a szülői szervezettel hagyatja jóvá. Az EMMI rendelet előírja a
tornaszoba meglétét. Nyáron benyújtottunk egy pályázatot tornaszoba kialakítására, de a pályázat
nem nyert. A tervek meg vannak, reméljük lesz pályázati kiírás erre a célra.
Szűcsné Tardi Ildikó óvodavezető: 2010-ben fogadta el a szakértő a tevékenységközpontú nevelési
programot. Ennek az átdolgozására került sor, mint pedagógiai program. Az átdolgozás a jogszabályok
figyelembe vételével történt. Kaptunk egy segédanyagot a program elkészítéséhez, amelyben
pontosan le van írva, miket kell beépítenünk a programba. Tartalmi változás, hogy a programnak része
volt a kisebbségi program a cigány gyermekek vonatkozásában, ez most nemzetiségi programra
változott. A gyermek fejlődéséről a szülőt félévente kötelező jelleggel tájékoztatnunk kell. A szülőkkel
való kapcsolattartás eddig is mindennapos volt, de az értékelés szakmai szempontból, a munkára
vonatkozóan eddig nem került sor. A program fontos része az esélyegyenlőség, a környezettudatos
magatartás kialakítása, valamint a hagyományőrzés is. A testület megtekintheti, milyen pedagógiai
program folyik az óvodában. Kövér Attila képviselő részére szeretnénk átadni egy emléklapot az óvoda
részéről, mivel sokat segíti és támogatja az óvodában folyó tevékenységet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a testület részéről? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pedagógiai programban ezek a dolgok korábban is
szerepeltek, most viszont bővebben is ki lettek fejtve a jogszabályban foglaltaknak megfelelően. Az
óvodában megfelelő munka folyik, gyakran bejárok oda. Jó dolog, hogy diagnosztizálva lesznek a
gyerekek óvodába lépéskor. Minél előbb el lehet kezdeni a fejlesztő feladatokat, mivel úgy sokkal
hatékonyabb.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Tehát már korábban elfogadta a testület a nevelési programot,
ami alapja a pedagógiai programnak. Az oktatási rendszer átalakításában most tanuló évről van szó.
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom, vegyük tudomásul a pedagógiai
programot.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A határozatban ki kell mondani, hogy a képviselő-testület a programot
megismerte, az abban megfogalmazott tornaszoba kialakításának többletköltségét a 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a határozati javaslat jóváhagyását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
92/2013. (X. 03.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A
Nyírmártonfalvi
Általános
Művelődési
Központ
Napköziotthonos Óvodája Tevékenységközpontú Óvodai
Pedagógiai Programját megismerte.
A pedagógiai programban megfogalmazott óvodai
tornaszoba kialakításának többletköltségét a 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés
tervezésekor a tornaszoba kialakításának költségét vegye
figyelembe.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. február 15.

Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális segélyek megtárgyalására elrendelem a zárt ülést
megtartását.

9

6. Egyebek
A) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási és hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés határidejének
meghosszabbításáról
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyíradonyban részt vettünk egy tájékoztatón, ahol azt vizsgálták,
hogyan lehet járási szinten megvalósítani a hulladékszállítási közszolgáltatást. Ezzel kapcsolatban van
előttünk egy konzorciumi megállapodás. Kérnénk a meglévő hulladékszállítási szerződésünk
meghosszabbítását ez év december 31-ig. Nekünk október 31-én lejár a meglévő szerződésünk az
AKSD-vel. A szemétszállítás kötelező feladat, biztosítanunk kell. Az AKSD azt mondta, hogy heti
harminchétezer forint különbözet megfizetése mellett meghosszabbítja a szerződésünket. Egyébként
az AKSD 2013. december 31-ig végezheti ezt a tevékenységet. Év végéig önkormányzatunknak a
különbözet összes összege kb. 300.000 forint. Tulajdonképpen amennyiben meghosszabbítjuk a
szerződést, akkor nem kell kiírnunk új szerződés megkötésére közbeszerzési eljárást, amelynek a
költsége is kb. bele kerülne a megfizetendő különbözet összegébe. A kistérségi hulladékszállítással
kapcsolatos közbeszerzés állítólag nem fog pénzbe kerülni. A többi település is úgy nyilatkozott, hogy
a járási szintű hulladékszállítás felé hajlik. Nekünk a szemétszállítást biztosítanunk kell, nem lenne jó,
ha a katasztrófavédelem jelölne ki számunkra egy szolgáltatót. Javaslom a határozati javaslat
elfogadását. (Kérdés, hozzászólás nem volt.)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2013. (X. 03.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Nyíradony Járási Önkormányzatok Hulladékgazdálkodási
Konzorciumi
megállapodást
jóváhagyja.
Felhatalmazza
a
polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. november 01. – 2013.
december 31. napjáig tartó, heti 37.000,- Ft többletköltséget
tartalmazó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó
szerződést aláírja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

B) Települési Értéktár Bizottság létrehozása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a település képviselőtestülete Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre. Egyenlőre most annyit kell eldöntenünk, hogy
létre kívánjuk-e hozni ezt a bizottságot. Amennyiben igen, akkor döntenünk kell majd a bizottsági
tagokról, a működés feltételeiről.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A működés költségeit az önkormányzatnak kell biztosítania.
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Szakály Zsolt képviselő: Van-e értelme a bizottság létrehozásának?
Papp Sándor képviselő: Szerintem igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Lehet, hogy a bizottság munkája lezárul, amikor összegyűjti az
adatokat, és azok bekerülnek a Nemzeti Értéktárba. Javaslom, hozzuk létre a bizottságot. Egyetért-e
ezzel a képviselő-testület?

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2013. (X. 03.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. Törvény, és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet vonatkozó
rendelkezései alapján a Települési Értéktárat létre kívánja hozni.
A Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról, működésének
szabályairól a következő ülésén fog dönteni.
A képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy az 1. pontban leírt
döntéséről értesítse a megyei közgyűlés elnökét.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

C) Nyírmártonfalvi Általános Iskola megkeresése Intézményi Tanács létrehozásával kapcsolatban
(Szóbeli előterjesztés.)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Minden intézményben intézményi tanácsot kell létrehozni a köznevelési
törvény rendelkezései szerint. Az önkormányzat az intézményi tanácsba egy tagot delegálhat. A helyi
általános iskolából megérkezett hozzánk a megkeresés. Én polgármester urat javaslom delegálni,
tekintettel arra, hogy szakmai szempontok alapján is részt vehet a tanácsban.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egy szülő, egy intézményi dolgozó, és egy önkormányzati delegált
lesz az intézményi tanácsban. Nem túl sok mozgástere van a tanácsnak. Egyetért-e a testület jegyző
asszony javaslatával? Én érintettséget jelentek be, és nem veszek részt a szavazásban. Az ülés
vezetését átadom a korelnöknek.
Antal Gábor képviselő: Egyetért-e képviselő-testület Kövér Mihály Csaba polgármester intézményi
tanácsba történő delegálásával?

A képviselő-testület 4 igen szavazat mellett a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2013. (X. 03.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvi Általános Iskola megkeresésére az Intézményi
Tanácsba Kövér Mihály Csaba polgármestert delegálja.
Megbízza a jegyzőt, hogy e határozatot küldje meg a Nyírmártonfalvi
Általános Iskola részére.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Kövér Mihály Csaba polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy október 18-án
megrendezésre kerül az Idősek Napja rendezvényünk, melyre szeretettel várom a képviselőket.
Október 5-én Nyíradonyban tartják a Murcis Krumpli Fesztivált. Főzőverseny lesz, olyan ételekkel
lehet nevezni, amelyek legalább 50%-ban burgonyát tartalmaznak. Amennyiben alakul egy csapat, én
részt veszek a programban.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. ft.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Dr. Fekete Erzsébet:/
jegyző
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