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NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
2012. május 24-én
megtartott ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata 40/2012.(V.24.) számtól
41/2012.(V.24.) számig.

T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
2./ A nyírbélteki Árpád Vezér Vadásztársasággal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. május 24.

Káplár István
elnök

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának 2012. május 24-én megtartott ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Tanácskozási joggal részt vesz: Csik Mihály polgármester
Kertész Gáborné jegyző
Agócs János képviselő
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Sándor Zoltánné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos.
Káplár István elnök: Köszöntöm a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes az elnök és 2 fő bizottsági tag megjelent. Az ülést megnyitom. Javaslom a
meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
A Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül e l f o g a d t a.
1. N A P I R E N D
Tárgy: Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
Tomosi Gyula bizottsági tag: Örülünk, hogy ilyen lehetőség van, hogy ilyen pluszt tudunk
biztosítani. Kérdés, hogy a tanárok tudják-e vállalni, hogy ezt biztosítsák?
Csik Mihály polgármester: Az előkészítés során az Iskolaigazgató Úr megkérdezte a
tantestület véleményét is.
Gyarmati Attila iskolaigazgató: A nevelőtestület is szeretne változtatni és pluszt nyújtani, és
ha lehetőség nyílik erre pályázat keretében, akkor még nagyobb intenzitással szeretnék. A
pályázatban meghatározott feladatok lebonyolításával kapcsolatban a motiváció is nagyobb
mert lehetőség nyílik ezt kompenzálni. A pedagógusoknak a köznevelési törvényben előírt 32
óra mellett meg lehet tölteni a feladataikat olyan plusz feladattal, amivel élnünk kell mint pl. a
tehetséges gyerekek felkarolása. A környező települések intézményeivel az iskola jó
kapcsolatot alakított ki és ápol a matematika versenyen 14 településről 268 gyermek
versenyzett 2-8. évfolyamig. Ez is tükrözi, hogy a kapcsolatot ápoljuk. Azon intézmények
jönnek el, ahová mi is elmegyünk, itt is elsőkörben a tehetséggondozás szükséges. Van egy
következő pályázat egy másik TÁMOP-os pályázat, mely kifejezetten tehetséggondozást
szolgál, ez tovább szélesítené az iskola azon részét amit pluszként tudnánk nyújtani. Ez nem
nyomná el a gyengébb tanulók teljesítményét. Ez egy következő pályázat lenne, melyben
szeretnénk részt venni testületi támogatással.

Káplár István elnök: Javaslom az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni
megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.
A Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
40/2012.(V.24.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés véleményezéséről.
A Bizottság
Javasolj a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé
terjeszteni megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.
2. N A P I R E N D
Tárgy: A nyírbélteki Árpád Vezér Vadásztársasággal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester: Az anyag utal rá, hogy korábban is tárgyaltunk erről ezt
terjesztettük be egy anyag formájában. Egyeztetések történtek a Vadásztársasággal. Mivel
önkormányzati vagyon térítésmentes bérbeadásáról szól az előterjesztés, bevétel elmaradás
jelentkezne, ezért hoztuk testület elé. Ezt követően, amit vállal az önkormányzat, esetleges
lemondás, a terület ingyenes haszonbérbe adását erre vonatkozóan hozza meg a testület a
döntését. Ezt kell kibontani a gyakorlatra. Ez operatív munkát igénylő feladat a gyakorlatban
történő megvalósítása a cél. Túrizmus, iskolai felvilágosító munka bővítése, nemcsak ezen
területeken, hanem más lehetőségeket is be lehet vonni.
Dr. Imre Gyula bizottsági tag: A Vadásztársaság és az Önkormányzat érdeke sok ponton
találkozik hasonló civil szervezetekkel is jó lett volna együttműködni. Ahogy meg van
fogalmazva az anyagban, a szemétlerakásban, a fatolvajláson keresztül több esetben tudunk
egymásnak segíteni, nem tartom rossz megállapodásnak, javaslom elfogadni úgy is mint a
Vadásztársaság tagja, a másik oldalon pedig mint képviselő szintén az elfogadását javaslom.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Én is említettem korábban ezt a lehetőséget reméljük, hogy a
munkát el is fogják végezni, ez mindkét fél számára jó lehetőség.
Káplár István elnök: Javaslom az előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni
megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.
A Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
41/2012.(V.24.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A nyírbélteki Árpád Vezér Vadásztársasággal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztés véleményezéséről
A Bizottság
Javasolj a nyírbélteki Árpád Vezér Vadásztársasággal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a
határozat-tervezet elfogadását.
Mivel több tárgy nem volt Káplár István elnök a Bizottság ülését bezárta.
N y í r b é l t e k, 2012. május 24.
Káplár István
elnök

