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NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. március 28-án
megtartott rendkívüli ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól
21/2012.(III.28.) számig.
d./ rendelete 7/2012.(III.31.) számú
T ÁR G Y S O R O Z A T
1./ A felnőtt korúakra vonatkozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 25/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Csik Mihály polgármester
2./ Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat 2011. évben közbeszerzéssel megvalósított
beruházás éves összegzése és a 2012. évi közbeszerzések előzetes összesített
tájékoztatója.
Előadó: Csik Mihály polgármester
3./ A 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célok.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
Egyebek.

N y í r b é l t e k, 2012. március 28.

Csik Mihály
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28 án megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Igazoltan távol van: Agócs János
Gamil Elemér
Tomosi Gyula képviselő.
Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos.
Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes a polgármester és 3 fő képviselő megjelent. A rendkívüli ülést
megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását 4 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: Előterjesztés a felnőtt korúakra vonatkozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 25/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester: Írásban kiadásra került az előterjesztés az Ügyrendi és
Jogi Bizottság véleményezte.
Dr. Imre Gyula képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság javasolta a rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2012. (III.31.) önkormányzati rendelete
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló
25/2009.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 32.§ (3)
bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatairól szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. § A Rendelet 8/A § első mondatát az aktív korúak ellátására jogosult foglalkoztatást
helyettesítő támogatásban és rendszeres segélyben kifejezéssel, az utolsó mondatát az aktív
korúak támogatása foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres segély kifejezéssel
kiegészíti és mindkét mondatból törli a bérpótló juttatás kifejezést:
„ 8/A. § Az aktív korúak ellátására jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és a
rendszeres szociális segélyben részesülő személyek a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása érdekében az alábbi feltételeket kötelesek teljesíteni:
a) életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának megóvása, tisztítása, a helyiségek
higiénikus állapotban tartása,
b) a helyiségek rendszeres felseprése, felmosása, indokolt esetben a falak tisztító
meszelése,
c) bejárati ajtó működő képességének , zárhatóságának biztosítása,
d) a lakásban legalább egy helyiség fűthetőségének biztosítása,
e) az ingatlan és környéke gyomtalanított állapotban tartása és legalább 400 m2
konyhakert rendszeres művelése
f) parlagfű mentesség elvégzése, kaszálással vagy tárcsázással,
g) lakott lakás, udvar, kert, kerítéssel határos terület, járda tisztítása, az ingatlanon és 5
méteres környékén papír, műanyagflakon, pelenka, háztartási hulladékok
hulladékedényben való tárolása,
h) fürdőszoba, angol WC hiányában, udvari WC megléte,
i) amely udvaron szabadon tartott eb található zárt, bekerített lakóingatlant kell biztosítani,
zárható bejárati kapuval azért, hogy az ebek a közterületre ne tudjanak kimenni. Az ebek
közterületre történő kimenetelének megakadályozása biztosítható kenel létesítésével is.
A fentiek meglétéről nyilatkozatot kell benyújtani a kérelmezőnek az aktív korúak
támogatása foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres segély megállapításának
igénylésekor.”
2. § Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba és hatályát veszti 2012. április 5-én
Gamil Elemér képviselő az ülésterembe megérkezett a Képviselő-testület 5 fővel van jelen.
2. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat 2011. évben közbeszerzéssel
megvalósított beruházás éves összegzésére és a 2012. évi közbeszerzések előzetes
összesített tájékoztatójára.
Előadó: Csik Mihály polgármester: Az új közbeszerzési törvény értelmében egyes határidők
módosultak ezért március 31-ig el kell fogadni a közbeszerzési tervet 2012. évre vonatkozóan.
Az elmúlt évi összegzést május 31-ig kell megküldeni a közbeszerzési hatóságnak. Mivel az
elmúlt év lezárult, így együtt javasoljuk a döntés meghozatalát. Reméljük év közben lesz
módosításra ok akár árubeszerzés, szolgáltatás vagy építés formájában akkor módosításra
előterjesztjük a Képviselő-testület elé.
Dr. Imre Gyula képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNE
20/2012.(III.28.)
önkormányzati határozata
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat 2011. évben közbeszerzéssel megvalósított
beruházás éves összegzésére és a 2012. évi közbeszerzések előzetes összesített
tájékoztatójára
A Képviselő testület
1) Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat 2011. évben közbeszerzéssel megvalósított
beruházásáról készült éves összegzést az 1.sz. melléklet szerint készíti, illetve fogadja
el.
2) Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervet a 2.sz. melléklet
szerint fogadja el.
3. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező
kiemelt célokról.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző: Nincs kiegészítésem.
Csik Mihály polgármester: Minden évben tárgyaljuk a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat. A testület megtárgyalja ez az A része, a B rész
speciális a C része pedig az élesített tételsor, melyet a Jegyző Asszonyra vonatkozóan én
állapítok meg, a dolgozókra vonatkozóan pedig a Jegyző Asszony. Az elmúlt évben
elvégeztük a kiemelt célok végrehajtásának értékelést, minden feladat végrehajtásra került.
Kertész Gáborné jegyző: Ez a fő cél, melyet a testület előír, az apró pénzre váltása a dolgozók
felé szintén előírásra kerül.
Dr. Imre Gyula képviselő: Bőséges és elegendő a feladat, van mit végrehajtani.
Csik Mihály polgármester: Minél kevesebb gonddal panasszal igyekszünk végrehajtani. A
járások kialakítása kapcsán még bizonytalan, hogy mely feladatok maradnak a helyi
önkormányzatoknál és milyen finanszírozás lesz.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012. (III.28.)
önkormányzati határozata
a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt
célokról
A Képviselő-testület
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 130. §-ában foglaltak alapján
az alábbi határozatot hozta:
I.) A Képviselő-testület 2012. évben a köztisztviselők teljesítmény-követelményeinek
alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. Valamennyi módosítással érintett rendelet egységes szerkezetbe foglalása és új
rendeletként történő megjelenítése az Európai Unió jogharmonizációs
rendelkezéseinek figyelembevételével, kiemelt hangsúlyt fektetve a
jogszabályszerkesztésről szóló módosított rendelet előírásainak betartására.
2. A helyi adóknál mutatkozó 2011. év végi hátralék állomány csökkentése, továbbá a
szükséges intézkedések megtétele az adóbevallás benyújtását elmulasztók
felkutatása érdekében.
3. A szennyvíz beruházás megvalósulása érdekében víziközmű társulatnak fizetendő
érdekeltségi hozzájárulásokból adódó követelések naprakész nyilvántartásának
biztosításában való segítség nyújtása, a hátralékos állomány folyamatos csökkentése
érdekében a szükséges intézkedések megtétele.
4. Fokozott figyelem fordítása a központi- és területi pályázati források
felhasználásában rejlő lehetőségek kihasználására, különös tekintettel az
Egészségügyi Központ és a Polgármesteri Hivatal felújítására.
5. A település határában lévő szemétlerakó telep tulajdonjogának rendezése
6. Az ebek összeírásának biztosítása, a kóbor ebek befogása, a településen lévő ebek
beoltottsági szintjének növelése.
7. Az intézményrendszer további racionális, gazdaságos működése érdekében
folyamatos segítségnyújtás az intézményvezetőknek, valamint az alapfokú
oktatási intézmény államnak történő átadásából vagy az önkormányzat által
történő megtartásából adódó feladatok végrehajtására való felkészülés.
Az önkormányzati feladatellátás biztonságát annak pénzügyi-gazdasági alapjai
képezik. Az Önkormányzat pénzügyi gazdálkodását meghatározó, a gazdasági
folyamatokat globális, nemzeti és helyi szinten befolyásoló kedvezőtlen, negatív hatások
közvetlenül érintik az operatív végrehajtásban dolgozó köztisztviselők mindennapi munkáját.

Ez a tényező kényszeríti a köztisztviselői apparátus valamennyi tagját arra, hogy feladataik
végrehajtása során költségkímélőbb megoldási módokat dolgozzanak ki, és növeljék a
feladatellátás hatékonyságát, eredményességét. Az önkormányzat működését meghatározó
alapvető folyamatokat át kell világítani, felül kell vizsgálni, különös tekintettel a kötelező és
önként vállalt feladatokra. Az önkormányzat működésének előbbiek szerinti felülvizsgálata
nyújthat garanciát a jövőben a hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodásra. Az
állam céljaival összhangban fenn kell tartani a költségvetés egyensúlyát – mind működési
mind felhalmozási célok tekintetében -, ezzel együtt minden lehetséges, rendelkezésre álló –
pénzügyi, szervezési, ellenőrzési, támogatási és más egyéb – eszközzel segíteni kell az
önkormányzat céljainak megvalósulását.
8. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzat
rövid és hosszú távú céljainak megfelelő pályázatok határidőben történő
benyújtása. A közfoglalkoztatási pályázatok határidőben történő benyújtása
9. Az Önkormányzat 2013. évi munkatervének határidőben történő meghatározása.
10. Új munkahelyek teremtésének elősegítése hazai és külföldi vállalkozók
bevonásával is.
11. Államigazgatási intézményi változásokra való megfelelő felkészülés
megvalósítása (jogszabályi változások ismerete). Járási Hivatalok felállításából
adódó feladatok maradéktalan végrehajtása.
II.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző esetében állapítsa meg a tárgyévre vonatkozó
teljesítménykövetelményeket, értékelje a teljesítményét és az értékelésről tájékoztassa a
Képviselő-testületet.
Határidő: 2012. március, december
Felelős: polgármester
III.) Felkéri a Jegyzőt, hogy mérlegelési jogkörében eljárva, a köztisztviselők
munkaköreinek és az önkormányzat kiemelt céljainak figyelembe vételével állapítsa
meg a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselőkkel szemben támasztott teljesítménykövetelményeket, s mindezeket alapul véve legkésőbb a tárgyév végéig értékelje a
köztisztviselők egyéni munkateljesítményét.
Határidő: 2012. március, december
Felelős: jegyző
EGYEBEK:
Madarász Tibor alpolgármester: Szennyvízzel kapcsolatban sokan kérdeznek.
Csik Mihály polgármester: Az újságban szerepel erről egy cikk. A szennyvízberuházásunk
második fordulójában a pályázatunk nyert, a beruházás sikeresen megvalósulhat.

Gamil Elemér képviselő: A Roma Közösségi Háznál korábban a testület hozzájárult a kerítés
megépítéséhez. Az ott lakók megkértek arra, hogy jó lenne az ingatlan bekeríteni, mert a
szomszédos ingatlanok kertjeit művelik és a gyerekek futballozás közben kárt okoznak a
veteményben. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá legalább
betonoszlop és drótkerítés formájában a kerítés felállításához.
Dr. Imre Gyula képviselő: Miből legyen a kerítés?
Gamil Elemér képviselő: Az ingatlan két oldalán a drót is megteszi. Elől pedig valami zárt
dolog eternit lap, vagy lemez célszerű lenne, jó volna zárni a területet. Feltétlen körbe kellene
zárni ahhoz, hogy tudjuk, hogy ki mikor tudja igénybe venni az épületet.
Csik Mihály polgármester: Fel kell mérni a kerítés hosszát, ha ez megtörtént akkor tudunk rá
választ adni, mert jelenleg nincs a költségvetésünkben erre fedezet tervezve, egy
költségkalkuláció után, felülvizsgálat után tudunk visszatérni erre. Áprilisban biztos lesz
testületi ülésünk és a fedezetet megkeresve erre vissza tudunk térni.
Dr. Imre Gyula képviselő: Egy időben valóban volt erről szó, csak akkor is azt kerestük, hogy
a deszkát és az oszlopot hogyan teremtsük elő.
Csik Mihály polgármester: Önkormányzati tulajdonú területen ipari fa kitermelése várható
abból lehet kerítésoszlopokat kivágni.
Gamil Elemér képviselő: Kötelezhetnénk a szomszédokat, hogy kerítsék körbe, de ne
terheljük rájuk ezt a költséget.
Csik Mihály polgármester: Ezt az összeget támogatásként adhatnánk a kisebbségi
önkormányzat részére, a jogilag helyes út megtalálásával. Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok a képviselő-testület tagjainak, családjuknak.
Nagy Gábor vezető főtanácsos az ülésterembe megérkezett.
Dr. Imre Gyula képviselő: A bánházasi út mentén Farkasné tanyájától a Krekk István erdejéig
volt egy fasor melyet letaroltak, nem tudjuk, hogy ki vágta azt le.
Csik Mihály polgármester: Az önkormányzat ott nem vágatta le a fasort.
Dr. Imre Gyula képviselő: Más területek is vannak a nagyközség határában, ahol az
önkormányzati tulajdonból eltűntek erdő részek, meg kellene nézni. Most is vittek el fát.
Gamil Elemér képviselő: Nekem is tudomásomra jutottak dolgok, az önkormányzat
tulajdonában lévő erdőből vittek fát és fedezik egymást egyes személyek. A roma lakosság
részéről is van falopás, de ők biciklivel viszik a fát nem teherautóval, pótkocsival szállítják.
Nagy Gábor vezető főtanácsos: Lebujon, Regáléban, a Gedőrészen volt jelezve a
rendőrségnek a falopás, a mezőőr jelezte, a feljelentéseket megtettük minden esetben.
Dr. Imre Gyula képviselő: A bánházasi út mentén rengeteg fát termeltek le. Ez hosszába van
végig vágva, mintha az út fenntartója vágta volna le a fát.

Nagy Gábor vezető főtanácsos: A rendőrségnek jelezve lett. Nagy Attila mezőőr megkereste
az érintett embereket. Azt mondták, hogy nem fért el a kombájn azért vágták le a fát.
Mindenki vállalja a tettéért a felelősséget.
Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését
bezárta.
N y í r b é l t e k, 2012. március 28.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

