Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 14-én tartott
r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
100/2013. (X. 14.)

Tárgya
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító okirata módosítása
Szociális célú tűzifavásárlásra támogatási igény benyújtása
Dr. Budai Dezső részére a könyvtár olvasótermének
térítésmentes bérbe adása prevenciós előadások
megtartására

101/2013. (X. 14.)
102/2013. (X. 14.)
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 14-én 13.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Szakály
Zsolt, Papp Sándor (7 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

-

Lakosság részéről: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja, javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalására.
Amennyiben nincs más javaslat, szavaztatom a napirendet.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 7 igen szavazattal
elfogadja.

1.) Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okirata
módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
2.) Előterjesztés a szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.
Elóadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
3.) Előterjesztés az „Egészségfejlesztési Programok a Hajdúhadházi kistérségben” projekt
megvalósításához térítésmentes helyiség biztosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
4.) Egyebek
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1. NAPIREND
Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító okirata
módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nyíracsád és Nyírábrány önkormányzata Nyíradonyhoz
csatlakozott, Bagamér és Álmosd önkormányzata pedig belép a mikrotérségi társulásba a
családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására. A szociális szféra finanszírozás szempontjából még
nem rendezett. Nem elegendő a finanszírozás erre a feladatra. A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat finanszírozása jelenleg másfélmillió forint, de kötelező felsőfokú végzettségű dolgozót
alkalmazni, akinek éves bére kétmillió forint. Tehát itt már eleve különbözet keletkezik. Az
önkormányzatnak viszont ezt a feladatot kötelezően el kell látnia. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2013. (X. 14.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti
Szolgálat Alapító Okirata módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg
Vámospércs város Önkormányzata részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. október 18.

2. NAPIREND
Előterjesztés a szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás benyújtásáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális célú tűzifára az igénylést október 15-ig kell
benyújtanunk. A rendelet október 5-én született, múlt hét szerdán került fel az EBR rendszerbe.
Nyírmártonfalva település esetében az igényt 642 m3 keménylombos fára, vagy 963 m3 lágymagos
fára lehet benyújtani. Az igényelhető mennyiség keménylombos fa esetén legfeljebb 2 m3,
lágylombos fa esetén 3 m3 lehet minden jogosultra. Az önkormányzati önerő keménylombos fa
esetén 815.340 forint, lágylombos tűzifa esetében 856.107 forint. Tavaly még megkaptuk önrész
nélkül is a szociális tűzifát, az idén a rendelet erre nem biztosít lehetőséget. A fát be kell szállítani
hozzánk és ki kell szállítani minden jogosult részére. Amennyiben megkapjuk az összes igényelt
mennyiséget, a testület eldönti majd a kiosztás feltételeit. A testületi határozat most viszont
szükséges az igényünk benyújtásához.
Gajdos István képviselő: Én mindenképp a keménylombos fát javaslom igényelni. Hiába kapnak a
jogosultak három köbméter lágylombos fát, kevesebb a fűtőértéke. A keménylombos fa azonnal
felhasználható.
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Szakály Zsolt képviselő: Én szintén a keménylombos fát javaslom, mivel nagyobb a fűtőértéke.
Amennyiben a lágylombos fát még most vágják ki, az még vizes lesz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A Gúti Erdészet azt mondta, hogy neki összesen nincs 700 m3
lágylombos fája kivágva. Arról lehetne esetleg szó, hogy a felét most adják, felét pedig a másik évben.
Tehát nyújtsuk be inkább az igényt 642 m3 keménylombos fára. Kérem tájékoztassák a testület tagjai
a lakosságot, hogy maximum két köbméter fát kaphatnak a jogosultak, de még nem tudjuk, hogy az
igényünk benyújtása után összesen mennyi fát fogunk kapni.
Szakály Zsolt képviselő: Az lenne jó, ha erdei köbméterben kapnánk meg a fát, akkor ideszállításkor
már eleve kiszállíthatnánk a jogosultak számára.
Szakály Zsolt képviselő: A jogosultaknak kell leszállítani a fát, nem pedig a családtagjaik számára
majd!
Papp Sándor képviselő: Amennyiben az erdőgazdaságnak nincs elég lágylombos fája, akkor nem
veszünk majd meg annyi fát? Ha nem lesz elegendő fa, akkor minden település kevesebbet vásárol?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Nem. A fát akkor is meg kell vásárolni, ha csak távolabbról tudjuk
beszerezni, de sajnos az már növeli a szállítási költségeket. Tehát a testület részéről elhangzott az a
javaslat, hogy a keménylombos fát igényeljük, aminek az önereje 815.340 forint. Miből biztosítsuk az
önerőt? Én az általános tartalék terhére javaslom biztosítani.
Papp Sándor képviselő: Pontosan 815.340 Ft-ba kerül a fa?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az EBR-rendszer potnosan kiszámolta, ÁFÁ-val együtt éppen
ennyi. Tehát keménylombos fát igénylünk. Szavaztatom a határozati javaslatot, azzal, hogy a
szükséges önerőt az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a kövektező határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2013. (X. 14.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
igénylést nyújt be a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
támogatás iránt.
A választott tűzifa fajtája: keménylombos.
Az igényelt mennyiség: 642 m3
A vállalt önerő összege 815.340 Ft, mely az önkormányzat
bankszámláján rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kiegészítő támogatás
iránti igénylés benyújtására.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: polgármester, jegyző

4

3. NAPIREND
Előterjesztés az „Egészségfejlesztési Programok a Hajdúhadházi
megvalósításához térítésmentes helyiség biztosításáról.
(Szóbeli előterjesztés, a kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

kistérségben”

projekt

Kövér Mihály Csaba polgármester: Kiosztottam a kérelmet, doktor úr tíz-tizenkét fő részére tartana
prevenciós előadásokat. Térítésmentesen kérnének egy helyiséget erre a célra. A könyvtárban az
olvasóterem megfelel erre a célra. Egyetért-e azzal a testület, hogy térítésmentesen biztosítsuk ezt a
a helyiséget számára?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot
hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2013. (X. 14.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Dr. Budai Dezső háziorvos (Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 39. sz.)
részére az önkormányzat tulajdonát képező Nyírmártonfalva,
Széchenyi u. 33. sz. alatti Községi Közkönyvtár olvasó termét a
„Tegyünk többet egészségünkért” Egészségfejlesztési programok a
Hajdúhadházi Kistérségben elnevezésű egészségfejlesztési projekt
keretén belül megvalósítandó prevenciós előadások megtartására
2013. május 21-től 2015. május 31-ig térítésmentesen biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Általános
Művelődési Központ igazgatóját és érintettet értesítse.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2013. október 25.

Kövér Mihály Csaba polgármester:
megtartását.

A következő napirend tárgyalására elrendelem a zárt ülést

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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