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NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. május 24-én
megtartott rendkívüli ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól
44/2012.(IV.24.) számig.
d./ rendelete 10/2012.(V.27.) számtól
11/2012.(V.27.) számig.
T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ A felnőtt korúakra vonatkozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
2./ Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezése.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
3./ Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelése.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
4./ Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtása.
Előadó: Csik Mihály polgármester
5./ A nyírbélteki Árpád Vezér Vadásztársasággal kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyása.
Előadó: Csik Mihály polgármester
N y í r b é l t e k, 2012. május 27.
Csik Mihály
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-én
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Távol van: Gamil Elemér képviselő.
Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Sándor Zoltánné vezető főtanácsos
Nagy Gábor vezető főtanácsos
Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a rendkívüli ülésen. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes a polgármester és 5 fő képviselő megjelent. A rendkívüli ülést megnyitom.
Javaslom a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 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 önkormányzati rendelet megalkotásáról.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
Tomosi Gyula képviselő: A rendelet tervezet összefoglalja a szociális segítségnyújtás fajtáit.
Meghatározza mit kér ezért cserébe. Javaslom a tervezet elfogadását.
Csik Mihály polgármester: A szociális törvény több esetben módosult az elmúlt évben.
Előfordulhat, hogy ez is adott esetben módosulhat, nem lehet tudni. Az önkormányzatnak van
egy helyi rendeletalkotási kötelezettsége, azt be kell tartani.
Tomosi Gyula képviselő: Reméljük, hogy az előírásokat maguktól fogják betartani.
Káplár István képviselő: A nem kötelező dolgoknál be kell tartani az együttélés normáit.
Csik Mihály polgármester: A rendezett lakókörnyezet definícióba beletartozik a lakás és az
ingatlan rendben tartása.

Káplár István képviselő: Akinek nagy kertje van egy kis fásításra lehetne ösztönözni akár
akác csemetével, ehhez hozzájárulhatnánk. Így idővel a téli tüzelő is biztosított lenne.
Dr. Imre Gyula elnök: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményezte az előterjesztést,
javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2012.(V.27.)
ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E
A felnőtt korúakra vonatkozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni
ellátásokról

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
az 1. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CLV. törvény 19. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37. § (7) bekezdésében és 37/A. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
és 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 43/B. § (1) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 47. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Hatáskör gyakorlás

1. § (1) Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális törvényben
meghatározott hatáskörök gyakorlását
a) pénzbeli támogatásként nyújtott ápolási díj, átmeneti segély, temetési segély
b) természetbeni támogatásként nyújtott átmeneti segély, temetési segély esetén
a polgármesterre ruházza át.

2. Eljárási rendelkezések
2. § (1) A szociális ellátások megállapítására irányuló kérelmet az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselője terjesztheti elő 1. számú függelék szerinti formanyomtatványon
Nyírbéltek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál.
(2) A jogosulatlanul jóhiszeműen felvett ellátás, támogatás megtérítésének összegét az
alábbi méltánylást érdemlő esetben lehet elengedni, illetve csökkenteni
a) hosszantartó súlyos betegség vagy
b) a családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50 %-át nem éri el.
3.§. A megállapított támogatás folyósításáról elsősorban házipénztár útján kell
gondoskodni vagy az ügyfél folyószámlájára történő átutalással, az ügyfél kérelmének
megfelelően.
4.§. Az ellenőrzés előkészítése a Szociális Csoport feladata- szociális, egészségügyi és
gyermekjóléti szervek közreműködésével. A jogosultság felülvizsgálatára a jogosultságot
megállapító szerv /személy/ köteles.
5.§ (1) A szociális rászorultságtól függő támogatás formái
a) pénzbeli támogatások,
b) természetbeni támogatások.
(2) A pénzbeli támogatások fajtái
a) aktív korúak ellátása
b) átmeneti segély
c) temetési segély
d.) ápolási díj
(3) A természetbeni támogatás fajtái
a) köztemetés,
b) közgyógyellátás,
c) átmeneti segély
3. Aktív korúak ellátása
6. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy aki
a) közfoglalkoztatásba bevonás esetén a munka alkalmassági vizsgálaton két ízben
„alkalmatlan” minősítést kapott,
b) szakorvos által igazoltan rendszeres pszichiátriai kezelés alatt áll vagy háziorvos által
igazoltan mentális kezelés alatt áll a kezelés ideje alatt
rendszeres szociális segélyre jogosult.

4. Rendszeres szociális segély
7.§ (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködésére kijelölt szerv
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Családsegítő Szolgálata .
(2) A Jogosult köteles
a) a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az Nyírbéltek Nagyközségi
Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona Családsegítő Szolgálatánál
nyilvántartásba vetetni magát,
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó
beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni és az ezen alapuló
együttműködési megállapodást megkötni,
c) az együttműködési megállapodásban foglaltakat betartani,
d) folyamatosan
kapcsolatot
tartani
Nyírbéltek
Nagyközségi
Önkormányzat
Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona Családsegítő Szolgálatával, és
negyedévente eleget tenni a megjelölt időpontban a megjelenési kötelezettségének.
(3) Együttműködés keretében Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási
Központja és Idősek Otthona Családsegítő Szolgálata:
a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban meghatározott
határidő betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,
b) a rendszeres szociális segélyre jogosult
személyt a megjelenés időpontjában
nyilvántartásba veszi,
c) a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt tájékoztatja a beilleszkedést segítő
program előkészítésének menetéről, a program típusáról, az együttműködés eljárás
szabályairól,
d) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az együttműködésre kötelezett
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot
és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt, a rendszeres
szociális segélyre jogosult személyt tájékoztatja a beilleszkedést segítő program
előkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási
szabályairól,
e) évente egy alkalommal jelzéssel kell élni a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjához
a rendszeres szociális segélyezett együttműködési készségéről, elért eredményekről.
(4) Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Családsegítő Szolgálata a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához
igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítő programokat szervezi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

egyéni képességeket fejlesztő,
életmódot formáló,
egyéni életvezetési,
mentálhigiénés,
rehabilitációs,
re integrációs,
álláskeresésére irányuló,
továbbtanulási,
személyiségfejlesztő és önismereti csoportfoglalkozások szervezése és lebonyolítása,
együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának
megszervezése
(5) Az együttműködési kötelezettség felróható megszegésének minősül, ha a jogosult:

a) Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Családsegítő Szolgálatánál nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát
nyilvántartásba,
b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, és abban foglaltakat
nem hajtja végre.
c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a,
d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget
együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének.
(6) Nem minősül az együttműködési kötelezettség megszegésének, ha a mulasztást
jogosult Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek
Otthona Családsegítő Szolgálatánál benyújtott okirattal- különösen orvosi igazolással,
zárójelentéssel, hatósági bizonyítvánnyal – igazolja.
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Nyírbéltek Nagyközségi
Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona Családsegítő Szolgálata
három munkanapon belül írásban, új határidő tűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen
eleget a jogerős határozatban, illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak
egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható
megszegése esetén az aktív korúak ellátása megszűntetésre kerül.
(8) Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
Családsegítő Szolgálata köteles a hatóságot írásban tájékoztatni, továbbá a másodszori
felróható kötelezettségszegés esetén a rendelkezésre álló valamennyi okiratot megküldeni.
8. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és
rendszeres 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) az ingatlan és környéke gyomtalanított állapotban tartása,
d) lakott lakás, udvar, kert, kerítéssel határos terület, járda tisztítása, az ingatlanon és 5
méteres környékén
(2) Aki lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak
foglalkoztatást helyettesítő támogatás nem állapítható meg.
(3) A kérelmező köteles az (1) bekezdésben foglalt állapotot a jogosultság megállapítását
követően is fenntartani.
(4) A fentiek meglétéről nyilatkozatot kell benyújtani a kérelmezőnek az aktív korúak
ellátására
jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres segély megállapításának
igénylésekor.
5. Ápolási díj
9.§ (1) Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévet betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi
a) a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
összegét, egyedül álló esetében nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 150 %t.

(2) A megállapított ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj 80 %-ával egyenlő.
(3) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére a hatáskör gyakorlója felkérheti a
Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek Otthona
házi segítségnyújtást nyújtó gondozóit.
6. Átmeneti segély
10.§ (1) Átmeneti segély állapítható meg annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.
(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként
jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.
(3)Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét,
b) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, nem
haladja meg,
/4/ Különös méltánylást érdemlő esetben ( pl. tartós kórházi ápolás, hosszantartó betegség,
hirtelen haláleset, súlyos baleset, elemi csapás stb.) a kérelmező évente legfeljebb egy
alkalommal vissza nem térítendő átmeneti segélyben részesíthető akkor is, ha családjában az
egy főre jutó havi jövedelem meghaladja (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatárt. A
segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege
háromszorosát.
(5) A pénzbeli átmeneti segély mértéke maximum a öregségi nyugdíj legkisebb összege.
(6) Eseti gyógyszerkiadásaik mérséklésére az átmeneti segélyezésre vonatkozó szabályok
szerint azok a személyek, akik nem rendszeres jelleggel esetenként egy-egy betegség miatt
jelentkező magas gyógyszerkiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy
azok a családok ahol az egyes családtagok eseti gyógyszerköltsége együttesen olyan nagy
mértékű, hogy azt nem képesek viselni, támogatásban részesülhetnek.
(7) Eseti gyógyszertámogatásban az igénylő maximum a Gyógyszertár által igazolt
gyógyszerköltség összegéig részesíthető, amennyiben közgyógyellátásra nem jogosult.
(8) Átmeneti segély természetbeni juttatásként szociális célú vásárlási utalvány formájában is
adható. Az utalvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket a Pénzügyi Ügyrend tartalmazza.
7. Temetési segély
11.§ (1) Pénzbeli temetési segély adható annak
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a öregségi nyugdíj összegének.400%t,
b)egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj összegének 450%-át nem haladja meg.
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét az éves költségvetési rendelet
tartalmazza.

8. Természetben nyújtott szociális ellátások
12.§ (1) Az adott pénzbeli ellátás tekintetében egyes pénzbeli ellátások egészben vagy
részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatóak.
(2)Természetbeni ellátás különösen élelmiszervásárlás, a ruhanemű vásárlás, a tüzelő
segély, a közüzemi díjának kifizetése.
9. Közgyógyellátás
13.§ Méltányosságból közgyógyellátási igazolványra való jogosultságot lehet megállapítani
azon 18. életévet betöltött, szociálisan rászorult személy részére, ahol az egy főre jutó
jövedelem az öregségi nyugdíj összege 250 %-a alatt, egyedül elő esetében az öregségi
nyugdíj 300 %-a alatt van és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az
öregségi nyugdíj összegének 20 %-át meghaladja.
10. Záró rendelkezések
14.§ (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) 2012. évben a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét a 2012. évi költségvetési
rendeletbe kell beépíteni.
(3) Hatályát veszti a felnőtt korúakra vonatkozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 25/2009.(XI.26.) önkormányzati rendelet.

2. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
Csik Mihály polgármester: A szabálysértésekről szóló törvény rendelkezése szerint
szabálysértési tényállást csak törvény állapíthat meg, ezért az önkormányzat rendeleteiből a
szabálysértési tényállásokat hatályon kívül kell helyezni. Ezen kötelezettségének tesz eleget a
Képviselő-testület az előterjesztett rendelet elfogadásával.
Dr. Imre Gyula képviselő: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményezte az előterjesztést.
Javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2012.(V.27.)
önkormányzati rendelete
Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti
a) a temetőkről, a temetkezési tevékenységről és a temetők használatának rendjéről szóló
15/2005.(X.29.) önkormányzati rendelet 18. §-a
b) a közterület használatáról szóló 22/2008 (XII.21.) önkormányzati rendelet 22 §-a
c) Nyírbéltek Nagyközség címerének és zászlójának alkotásáról és használatáról szóló 10/
2004.(IV.19.) önkormányzati rendelet 7. §-a
d) a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásról
szóló 21/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 20. §-a
e) az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 12/2007.(VI.29.)
önkormányzati rendelet 11. § (1)-(2)-(3) bekezdése
f) a vásárok és piacok tartásáról szóló 4/2007.(II.17.) önkormányzati rendelet 8. §-a
g) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
22/2007.(XII.01.) önkormányzati rendelet 8. §-a
h) a helyi állattartás szabályiról szóló 8/2006. (III.26.) szóló önkormányzati rendelet 24.-25 §-a
2. § Ez a rendelet 2012. május 27-én lép hatályba és 2012. május 31-én hatályát veszti.
3. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről.
Előadó: Kertész Gáborné jegyző
Káplár István képviselő: Javaslom a testületnek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadását.
Tomosi Gyula képviselő: Nagyon szép hosszú az anyag.
Csik Mihály polgármester: Úgy lehet terjedelmes anyagot hozni, ha munka is van mögötte.
Dr. Imre Gyula képviselő: A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy napi kapcsolatban vagyok
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálattal. A szolgálat munkájával elégedett vagyok. A
gyakorlatban is szépen működik a dolog. Az Ügyendi és Jogi Bizottság az átfogó értékelésről
készült előterjesztést véleményezte, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2012.(V.24.)
önkormányzati határozata
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat 2011.évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésére vonatkozóan
A Képviselő-testület
- A határozat 1.sz. melléklete szerint a Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat 2011.évi a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését e l f o g a d j a.
4. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtásáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester: A bizottsági ülésen kellő információt kaptak a Tisztelt
képviselők az előterjesztéssel kapcsolatban. Az előkészítés megtörtént. Amikor az említett
másik pályázat is aktuálissá válik akkor azt is a testület elé terjesztjük a döntés meghozatala
céljából.
Káplár István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
véleményezte, javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2012.(V.24.)
önkormányzati határozata
Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2011. évi CLXXXIX
törvény 107. § valamint az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján
pályázatot nyújt be a TÁMOP-3.2.13-12/1. a Kulturális intézmények részvétele a tanórán
kívüli nevelési feladatok ellátásában megnevezésű felhívásra.
Pályázati felhívás azonosító száma és címe: TÁMOP-3.2.13-12/1
Címe: Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

Pályázó: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Projektidőszak: 2013. január 01. – 2013. december 31. (12 hó)
Biztosítja a projekttel kapcsolatos fenntartási kötelezettséget a projekt zárást követő 5 éven
keresztül. A fenntartással kapcsolatos kötelezettségek az alábbiak:
 Szakmai fenntarthatóság: évente min. 1, a pályázatban választott foglalkozási program
végrehajtása együttműködő partnerenként.
 Infrastrukturális fenntarthatóság: projektben beszerzett eszközök nem idegeníthetőek
el, és a használathoz szükséges min. fejlesztéseket biztosítani kell, a dokumentációt
meg kell őrizni.
2./ Felkéri a pályázat előkészítésére és benyújtására Empátia & Integráció Alapítvány 4028
Debrecen, Nyíl utca 64 ( nyil.sz: apk:60.162/2005/7)
Határidő: 2012. június 4.
Felelős: polgármester
jegyző
5. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés a nyírbélteki Árpád Vezér Vadásztársasággal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyásáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester: Az előterjesztés utal arra, hogy korábban is tárgyaltunk
erről, az elkészült anyagot terjesztettük be a Képviselő-testület elé. Egyeztetések történtek a
Vadásztársasággal. Mivel önkormányzati vagyon térítésmentes bérbeadásáról szól az
előterjesztés, ezért terjesztettük azt a testület elé. Ezt kell átültetni a gyakorlatra. Ez operatív
munkát igénylő feladat, az előterjesztésben szereplő területeken kívül más lehetőségeket is be
lehet vonni az együttműködésbe.
Káplár István képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést
véleményezte, javasolja a határozat-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2012.(V.24.)
önkormányzati határozata
A nyírbélteki Árpád vezér Vadásztársasággal kötendő Együttműködési Megállapodás
jóváhagyásáról
A Képviselő-testület
Az előterjesztést megtárgyalta. A nyírbélteki Árpád vezér Vadásztársasággal kötendő
Együttműködési Megállapodást az 1. számú melléklet alapján jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Káplár István képviselő: Információm szerint lehetőség van erdőművelési támogatás
igénylésére.
Nagy Gábor vezető főtanácsos: A környékünkön érvényes üzemterv a fakivágásra nincs, a
mienk is lejárt. Információim szerint a költségek 50%-át térítik.
Káplár István képviselő: Az erdőknél a munka meg is lesz a legtöbb esetben. A gyérítésnél
számlával tudnánk igazolni. Az újság szerint jónak tűnik az összeg a pályázati lehetőség
kapcsán. Drága a tárcsázás, mert drága az üzemanyag, de ha a költség 50%-át visszaadják
lehet megérné.
Csik Mihály polgármester: A szakemberünk szerint a korábbihoz képest rosszabb a pályázat,
ezért ő is azt mondta, hogy gondoljuk meg. Még egyszer megvizsgáljuk ezt a pályázati
lehetőséget.
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. május 24.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

