Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 11-én tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendelet száma
12/2014. (XII. 12.)
13/2014. (XII. 12.)

Az ülésen hozott határozat száma
129/2014. (XII. 11.)
130/2014. (XII. 11.)
131/2014. (XII. 11.)
132/2014. (XII. 11.)
133/2014. (XII. 11.)
134/2014. (XII. 11.)
135/2014. (XII. 11.)
136/2014. (XII. 11.)
137/2014. (XII. 11.)
138/2014. (XII. 11.)

Tárgya
2014. évi költségvetési rendelet módosítása.
A kitüntető címek adományozásának rendjéről szóló
rendelet

Tárgya
Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Polgármester szabadságmegváltásának rendezése.
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
megállapodás jóváhagyása.
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központtal kötendő
munkamegállapodás jóváhagyása.
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyása.
2015. I. félévi ülésterv jóváhagyása
Iskolai felvételi körzet kialakításához javaslattétel.
Balogh Józsefné és társai 5010 hrsz-ra vonatkozó
ingatlanfelajánlásának elfogadása.
Szemán Sándorné buszmegálló áthelyezésére irányuló
kérelmével kapcsolatban a polgármester megbízása.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 11-én délután 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Filemon Mihály, Gajdos István, Madarászné Mindig Erzsébet, Piros Tibor, Szakály
Zsolt (6 képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

Igazoltan távol:

Kövér Attila képviselő

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: ---

Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén öt fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására Megkérdezi, hogy a napirend kiegészítésére
van-e javaslat.

A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 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. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Előterjesztés: írásban
3. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (IX. 26.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
4. Előterjesztés a címek adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezetről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
5. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és a Nyírmártonfalvai Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
6. Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és a Nyírmártonfalvi Általános
Művelődési Központ között kötendő munkamegállapodásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
Előterjesztés: írásban.
7. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosítása tárgyában.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
8. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi I. félévi üléstervéről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
9. Előterjesztés a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján az
iskola felvételi körzetének megállapításáról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
10. Előterjesztés a Nyírmártonfalva zártkerti 5010. helyrajzi számú ingatlan felajánlásról.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
11. Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Acsádi út 23. sz. alatt lévő buszmegálló áthelyezésére
irányuló kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóban
12. Egyebek
13. Előterjesztés a Művelődési Ház kedvezményes bérbe adása iránti kérelemről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: szóban
14. Előterjesztés szociális segély megállapítása iránti kérelmekről.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
Előterjesztés: írásban
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1. NAPIREND

Polgármesteri jelentés.
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítést tennék a polgármesteri jelentéshez. Eddig kb.
150 köbméter tűzifát hordtunk már ki, körülbelül pár köbméter kihordása marad az új évre. Összesen
382 köbméter tűzifát fogunk kihordani. Az egyedülálló idősek esetében, amennyiben kérik, bentébb
visszük a fát, egyéb esetben a kapu előtt helyezzük el.
- Jövő hét pénteken évzáró ebédre várom a képviselő-testület tagjait, 12 óra 30 percre.
- December 22-én hétfőn kerül megrendezésre a Mindenki Karácsonyfája ünnepség, este öt órakor.
Van-e kérdés?
Szakály Zsolt képviselő: A 95/2014. sz. határozattal, a Stern tanya és a Darvas tanya közvilágításával
kapcsolatban jelezted, hogy bejártátok a területet. Van-e valamilyen fejlemény?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Megkaptam az igénybejelentőt, a szakmai részét kitöltötték,
visszaküldjük, kalkulálnak egy költségvetést. Hliváné Lemák Anikó kérelmének megvalósulásának
sajnos kicsi a valószínűsége. Gajdos képviselő kérelme a Darvas tanyánál lévő közvilágítással
kapcsolatban megoldható, csak lámpatestet kell felhelyezni. Amint megkapom a válaszokat, lehet
majd tervezni a költségvetésbe.
Filemon Mihály képviselő: Két darab villanyoszlopot 1.079.000 Ft-ért cseréltek ki nekem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szavazásra bocsátom a polgármesteri jelentést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel együtt tudomásul veszi.
Felelős: ---Határidő: ---

2. NAPIREND
Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési tervről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés a belső ellenőrzési tervhez? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési
tervét jóváhagyja.
Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.

3. NAPIREND
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (IX. 26.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A pénzügyi-bizottság tárgyalta a napirendet. Változott
a bevételi és a kiadási oldal. Az adóbevételek pozitív irányba változtak, tüzelőanyag beszerzésére
támogatásban részesültünk, ezek miatt is módosítani szükséges a rendeletünket. Szippantó
beszerzésére is sor került. Közel négymillió forint értékű mikrobuszra csoportosítunk át összeget, a
buszt lehetőség szerint beszereznénk. Megrongálták a monitoring kútjainkat is, a kutak javításának
költsége miatt is módosítani szükséges a rendeletet. A bizottság javasolja a rendelet módosítását a
képviselő-testületnek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? –
Filemon Mihály képviselő: Milyen lesz a busz? Új, használt? Hány személyes?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Költségvetési sort terveztünk a busz beszerzésére. Nyilván nem új
buszról van szó. Egy kb. 3-4 éves, 9 személyes buszról lenne szó, ami szervizelt, jótállásos. A korábbi
tanyabuszprogramból vannak olyan értékesítendő buszok, amelyeknek már lejárt az ötéves
fenntartási idejük. Azt, hogy ténylegesen be tudjuk-e szerezni a buszt, azt a jövő év elején fogjuk
konkrétan látni. Az OPEL gépjárművünk is elég régi már. Elfogadja-e kérdező a választ?
Filemon Mihály képviselő: Igen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.) Javaslom a költségvetési
rendelet elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE
12/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (IX.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
jóváhagyásával a 2014. évi költségvetése módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek
előirányzatának növekedése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési főösszegét:
Költségvetési bevétel
Költségvetési kiadás

13.763 E Ft-tal
13.763 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi
Módosított költségvetési bevételét
Módosított költségvetési kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

310.391
331.799
21.408
16.993
4.415

E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban
E Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
302 011
128 079
26 231
71 709
68 127
7 865
1 502
……………
……………
……………
5 132
……………
300

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- ebből: Elvonások és befizetések
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
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……………
……………
931
29 595
27 647
……………
500
……………
1 448
……………
……………
……………
400
……………
48
1 000

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
193 E Ft
…………… E Ft

Árkiegészítések, támogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
- ebből: EU-s forrásbólmegvalósuló beruházás
Felújítások:
- ebből: EU-s forrásból felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások:
- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n kívülre
Részesedés vásárlás ÁH-n kívülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
Tartalék
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásában állapítja meg.
2. §
( 1) A képviselő- testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek 2014.
évi költségvetéséről szóló 7/2014.(IX.26.) önkormányzati rendelet eredeti előírányzataira vonatkozó 1.,
2., 5., 6.,8., 10.,11.,12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21.,24.,25.,26.,29., mellékleteket hatályon kívül helyezi
és a rendeletmódosításhoz előterjesztett 1., 2., 5., 6.,8., 10.,11.,12., 13., 14., 15., 16., 19., 20.,
21.,24.,25.,26.,29., mellékletek szerint hagyja jóvá.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyírmártonfalva, 2014. december 11.

Dr Fekete Erzsébet

Kövér Mihály Csaba

jegyző

polgármester

E Rendelet kihirdetve: 2014 december 12.
Dr Fekete Erzsébet
jegyző
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Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: A bizottság az ülés második napirendjeként tárgyalta a
polgármester szabadságmegváltását. Kérem jegyző asszonyt, ismertesse az ott elhangzottakat.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A polgármester és az alpolgármester tisztsége az új polgármester és
alpolgármester megválasztásának napján megszűnik. Az új polgármester tisztsége a
megválasztásának napján keletkezik, függetlenül attól, hogy ugyanarról a polgármesterről van-e szó.
Ennek időpontja 2014. október 12-én volt. El kellett volna számolni a polgármesterrel október 12-ikét
követő napon, ha nem választották volna újra, akkor szabadság megváltás, végkielégítés, jutalom,
stb. rendezésére került volna sor. Ez a rendszer, ami jelenleg működik, nem engedte kezelni ezt a
helyzetet, így húzódott tovább ennek rendezése. Most már új rendszer van, ami szintén nem kezeli
ezt a problémát, nem számoltunk el a szabadságmegváltás ügyében. A pénzügyi bizottság
határozatával javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a jegyzőt és a hivatal humánpolitikai
munkatársait, hogy 2014. évben találjanak módot ennek a problémának rendezésére. Bírósághoz is
fordulhat a polgármester, nem kellene idáig eljutnunk, értelmetlen dolog lenne.
Madarászné Mindig Erzsébet bizottsági elnök: Én is javaslom a testületnek, hogy oldjuk meg ezt a
problémát.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérem a testületet, hogy hozza meg döntését a jegyző által
ismertetett Érintett vagyok, így nem veszek részt a szavazásban.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
Felkéri a jegyzőt és a polgármesteri hivatal humánpolitikai csoportját,

hogy Kövér Mihály Csaba polgármester 2010-2014. választási ciklusra
vonatkozó szabadságmegváltását rendezze.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Határidő: 2014. december 31.

4. NAPIREND
Előterjesztés a címek adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezetről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Volt korábbi rendeletünk, ezt kibővítenénk más címek
adományozásának lehetőségével is.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A címek adományozása vagylagos.
Gajdos István képviselő: Vagylagos? Miért van akkor megkülönböztetve, hogy egyiket a testület,
másikat pedig a polgármester adja?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ez az elmúlt néhány év hozadéka, voltak várományosok a címre, voltak
hangok is, hogy jó lenne címet adományozni, de soha nem jutott el odáig a dolog, hogy a szabályos
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eljárás lefolytatásra került volna. Az új rendelet jóval lazább eljárási rendet ír elő, tehát sokkal
könnyebben lehet címet adományozni, nem kell végigfuttatni a korábbi szoros eljárásrendet például
a „Nyírmártonfalva településért díj” adományozásánál, mint a díszpolgári cím adományozásánál.
Mindenki ismeri a település lakóit, tehetnek javaslatot, amennyiben valakit a „Nyírmártonfalva
településért” címben szeretnének részesíteni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A díszpolgári cím egy fajsúlyosabb dolog. Ezen kívül vannak olyan
személyek, akik tesznek a településért, ha díszpolgári címet nem is, de egy „Nyírmártonfalva
Községért” címet adományozhatunk számukra.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Jónak tartom a rendelet-tervezetet, vannak lépcsőfokok is
beépítve.
Filemon Mihály képviselő: Régi adóssága ez a testületnek és az előző vezetésnek. Jó lenne ha
mihamarabb előterjesztés születne, ne csak beszéljünk róla, tegyük is ezt meg! A környező
településeken élnek ezzel a lehetőséggel, tudunk javaslatot tenni legalább három emberre.
Szakály Zsolt képviselő: A Nyírmártonfalva Községért kitüntető címnél legfeljebb három cím
adományozható, ebből kettő személyeknek, egy pedig szervezetnek. Nem lehetne úgy szerepeltetni,
hogy egyet szervezetnek is?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Vannak olyan szervezetek a településen, akiknek lehetne ilyen címet
adományozni. Azért javaslom, hogy tartsuk meg az önmértékletességet. Nem biztos, hogy
magánszemélynek évente kettőt is ki fogunk osztani. A rendelet-tervezetben szereplő címek
elegendőek. Amennyiben túlosztjuk a címeket, elveszti a rangját a rendelet.
Szakály Zsolt képviselő: Itt nincs meghatározva időpont.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amikor össze kell gyűjteni a lakossági ajánlásokat, akkor mérlegelik, hogy
hány ember szükséges, hogy össze tudják gyűjteni a megfelelő javaslatot. Ha pedig a testület javasol,
akkor az emléktárgyat el kell készíteni időben, amennyiben ünnepélyes alkalmon kerül annak
átadására sor.
Szakály Zsolt képviselő: A falunap lenne megfelelő. Előtte legalább harminc nappal el kell kezdeni a
teendőket. Amennyiben magánszemély javasol pl. novemberben, akkor csak a következő falunapon
adjuk át a díjat?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ne szabályozzuk túl magunkat! A kitüntető cím bármilyen
ünnepélyes alkalmon átadható.
Filemon Mihály képviselő: Akár a díszpolgár születésnapján is átadható a díj.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, javaslom a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
13/2014. (XII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A kitüntető címek adományozásának rendjéről
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontja és (2)
bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1),
(3) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva a Magyarország címerének és zászlajának,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§
Nyírmártonfalva község Önkormányzata a község közéletének kiemelkedő személyiségei számára,
illetve akik a község életében kiemelkedő tevékenységükkel –életművükkel- a községet
tiszteletreméltóan szolgálják vagy szolgálták, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb
kifejezéseképpen „Nyírmártonfalva község Díszpolgára” címet adományozhatja.
2. §
(1)

„Nyírmártonfalva község Díszpolgára” címet Nyírmártonfalva község Önkormányzatának
Képviselő-testülete adományozza.

(2)

A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti a képviselő-testület önállóan, illetve
bármely nyírmártonfalvai állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény a
Képviselő-testületnél minden év május 31-ig úgy, hogy a kezdeményezéshez csatolni kell a
tárgyév január 01-i állandó lakosságszám 10 %-át meghaladó, a kezdeményezés benyújtásakor
állandó nyírmártonfalvai lakcímmel rendelkező és 18. életévét betöltött polgár nevét, lakcímét
és sajátkezű aláírást tartalmazó ajánlását.
A díszpolgári cím adományázásáról a Képviselő-testület a kezdeményezés benyújtását követő
két hónap eltelte utáni ülésén dönt és a javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően
vizsgálja a tevékenység kiemelkedő mértékét és azt, hogy az mennyiben szolgálja vagy
szolgálta Nyírmártonfalva község lakosságának közérdekét.
A díszpolgári cím átadására általában nemzeti ünnepek, falunap, falugyűlés alkalmával kerül
sor.

(3)

(4)
(5)

A díszpolgári címet a rendelet hatályba lépése évében maximum 3 fő részére, azt követően
évente egy fő részére adományoz a képviselő-testület.
3.§

(1)

(2)
(3)

-

A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester
díszes oklevelet és

-

emléktárgyat ad át
Az emléktárgy kb.20X25 cm nagyságú téglalap alakú, anyaga nem meghatározott, díszes
kivitelű, középen Nyírmártonfalva címerével.
A címer alatt a következő szöveget kell elhelyezni: a díszpolgár neve, „Nyírmártonfalva Község
Díszpolgára”, az adományozás éve.
Posztumusz díj adományozása esetén a Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaktól
eltérően is rendelkezhet.
A díszpolgári oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését
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- a határozat számát és keltét
- az adományozás indokait
- az díszpolgár megnevezését és lakcímét
A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.
4. §
(1)
A díszpolgár nevét és a 3. §. (3) bekezdésben felsorolt adatokat „Nyírmártonfalva község
Díszpolgárainak Névkönyve” tartalmazza. A bejegyzést a jegyző írja alá.
(2)
A díszpolgár bekeretezett fényképét a Polgármesteri Hivatal folyosóján ki kell függeszteni.
Ennek megtörténtéért a polgármester felelős.
5. §
(1)
Nyírmártonfalva község Díszpolgára a Képviselő-testület és a község lakosságának tiszteletét
és megbecsülését élvezi, ezért tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt jog érvényesítésének biztosításáért a jegyző a felelős.
6. §
(1)
(2)
(3)
(4)

Amennyiben a díszpolgárt jogerősen bűncselekmény vádjával elítélik, úgy a díszpolgári cím
viselésére érdemtelenné válik.
Az (1) bekezdésben említett okot a díszpolgár köteles a Képviselő-testületnek bejelenteni,
illetve azt bárki bejelentheti.
A (2) bekezdésben említett bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésen a
Képviselő-testület határozattal köteles visszavenni a díszpolgári címet.
A (3) bekezdésben említett határozat meghozatalát követő 8 napon belül az érdemtelenné vált
díszpolgár nevet „Nyírmártonfalva Község Díszpolgárainak Névkönyve” bejegyzésből
áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá.
7.§
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ CÍM

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ CÍM adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, művészetek, fejlesztés, gyógyítás,
az oktatás-nevelés, közművelődés, sport, településfejlesztés, környezetvédelem, a gazdasági élet terén
kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak, hozzájárulnak Nyírmártonfalva
Község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.
8. §.
(1) A NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGÉRT KITÜNTETŐ CÍM-et Nyírmártonfalva Község Polgármestere
adományozza.
(2) Évenként legfeljebb három kitüntető cím adományozható. Ebből 2 kitüntető cím személyeknek, 1
kitüntető cím közösségeknek vagy szervezeteknek adható.
(3) A Kitüntető címre javaslatot tehetnek a Díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetők.
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9. §
(1) A kitüntetett közösségeknek és szervezeteknek bronzplakett adományozandó. A plakett egyik
oldalát plasztikusan kiképezve Nyírmártonfalva község címere, másik oldalát NYÍRMÁRTONFALVA
KÖZSÉGÉRT felirat díszíti.
(2) Az adományozásról oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni. Az adományozás indokát és
okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT
kitüntetés
10. §
NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT kitüntetés adományozható annak a Polgármesteri
Hivatalban (illetve jogelődjénél) vagy a közszolgálatban és az önkormányzat intézményeiben legalább
20 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével,
magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati
feladatok végrehajtását; a település polgárai ügyeinek intézését; a köz szolgálatát; az intézményi célok
eredményes teljesítését, továbbá annak a nyírmártonfalvai polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi
tevékenységével nagymértékben előmozdította a település tudományos, szellemi, gazdasági vagy
közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését.
(1) A NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT adható kitüntetést Nyírmártonfalva Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.
(2) Évente maximum 3 Szolgálatért kitüntetés adományozható.
(3) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a.) a Képviselő-testület bizottsága,
b.) a polgármester, az alpolgármester és
c.) a jegyző.
11. §
A fenti kitüntetésekkel pénzjutalomként a polgármester mindenkori havi bruttó munkabérének 50 %-a és
oklevél jár.
Záró rendelkezés
12. §
(1)
Ez a rendelet 2015. január 01-jén lép hatályba. A rendelet hatálybalépésének napján
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata Képviselő- testülete 7/2011. ( V.10.) önkormányzati rendelete
hatályát veszti.
Nyírmártonfalva, 2014. december 11.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Ez a rendelet kihirdetve: 2014. december 12. napján
Dr. Fekete Erzsébet
jegyző
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5. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A mai napon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a
megállapodást. A megállapodás a törvényi előírásokat tartalmazza. Éves szinten a roma nemzetiségi
önkormányzat támogatása 250.000 Ft.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, és a Nemzetiségek
jogairól szóló törvény tartalmazza, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi
önkormányzat testülete kezdeményezésére a nemzetiségek ügyeivel foglalkozó bizottságot hoz létre,
vagy e feladattal megbízza valamely bizottságát. Ebben a bizottságban a települési nemzetiségi
önkormányzat képviselteti magát. Ki fogom egészíteni a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ügyrendjét
ezzel a feladattal, a nemzetiségi önkormányzattal való kapcsolattartásra, együttműködésre. Egyben
tolmácsolom a Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a megállapodás elfogadását, és felhatalmazást kérek
annak aláírására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
értelmében a Nyírmártonfalvai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Dr. Fekete Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért és aláírásáért)

6. NAPIREND
Előterjesztés Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat és a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési
Központ között kötendő munkamegállapodásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:
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Jelen határozat melléklete szerinti formában hagyja jóvá a Polgármesteri
Hivatal és az önállóan működő költségvetési intézmény közötti munka
munkamegosztási megállapodást.
Felkéri a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmény vezetőjét a
megállapodások aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmény vezetője

7. NAPIREND
Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosítása
tárgyában.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A képviselő-testület:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról szóló előterjesztést és az 1. számú mellékletként csatolt
módosításokkal a 2. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse
a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kövér Mihály Csaba polgármester

8. NAPIREND
Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi I. félévi üléstervéről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A törvény szerint évi hat ülés megtartása kötelező, első félévre
három ülést terveztünk. Majd látjuk, hogy ezen kívül a valóságban hány testületi ülést szükséges még
tartani. A kötelező napirendeket tartalmazza az ülésterv. Van-e kiegészítés az üléstervhez?
(Kiegészítés nem volt.) Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Javaslom az ülésterv elfogadását.
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A képviselő-testület:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. I.
félévi üléstervét az e jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a testületi ülések előkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos

9. NAPIREND
(Előterjesztés a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján az iskola
felvételi körzetének megállapításáról.)
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A köznevelési törvény szerint az iskolai körzetek megállapításához

a Kormányhivatal beszerzi a települési önkormányzatok véleményét. Van-e kérdés? (Kérdés
nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

A Képviselő- testület:
Nyírmártonfalva településen egy iskolai felvételi körzet
kialakítását javasolja.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot a jogszabályban
meghatározott melléklettel együtt küldje meg a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2014. december 20.
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10. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalva zártkerti 5010. helyrajzi számú ingatlan felajánlásról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztés szerint zártkerti ingatlanról érkezett felajánlás, az
ingatlan felét ajánlják fel az önkormányzat részére. Zártkert esetében előfordul, hogy több
tulajdonosa is van egy-egy területnek. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
Balogh Józsefné, Nyírmáronfalva, Széchenyi u. 68. szám alatti lakos és
társai ingatlan felajánlását ajándék jogcímen térítésmentesen
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonjog bejegyzés iránt intézkedni
szíveskedjen.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
11. NAPIREND
Előterjesztés a Nyírmártonfalva, Acsádi út 23. sz. alatt lévő buszmegálló áthelyezésére irányuló
kérelemről.
(Előterjesztés: szóban.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: (Szó szerint ismerteti a kérelmet.) Tehát kérelmező szeretné, ha az
Acsádi út 23. sz. alatti buszmegállót áthelyeznénk. Egy buszmegálló helye azért akárhol nem lehet.
Voltam ott, nekem ezeket a problémákat elmondta. Felajánlottam, hogy egy vaskorlátot elhelyezünk,
hogy ne támaszkodjanak neki a kerítésnek. Mondtam, hogy akkor egy házzal arrébb tesszük a
buszmegállót, de az sem szeretném mivel az az ő ingatlana előtt lenne. Arrébb tenni pedig nem
biztos, hogy megengedik, mivel kanyar van.,
Gajdos István képviselő: És ha kialakításra kerülne egy buszöböl? Arra van hely.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Semmi probléma nincs, egyeztetek a Volánnal, megvizsgáljuk az
áthelyezés lehetőségét, de egy buszöböl kialakítása nagyon nagy költség.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Személyes megkeresés útján kell ezt intézni. Bárhová kerül
elhelyezésre a buszmegálló, mindenkinek ugyanez lesz a problémája. A közmunkások látogassák
gyakrabban a buszmegállót, szedjék a szemetet! Mindenki ingatlana előtt problémát okozna a
buszmegálló, és így folyamatosan helyezhetnénk azt átfelé. Személyes megoldást kell keresni, a
polgárőrök is járőrözzenek már ott többször!
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Piros Tibor képviselő: Ezt a buszmegállót utólag építették, akkor ő ehhez hozzájárult. Nem kis költség
egy ilyen buszmegálló kiépítése. És ha már ezt a napirendet tárgyaljuk, szeretném, ha valamilyen
megoldást találnánk, akár pályázatot, akár másfélét a buszmegállók rendbe tételére. Ezek a
buszmegállók elég régiek már. Egyébként akárhová helyezzük át a buszmegállót, mindenhol ugyanez
a probléma fog felmerülni. Tényleg hangoskodnak a fiatalok, a Polgárőrség segítségét kérnénk.
Filemon Mihály képviselő: Madar József kocsmájával szemben ki lehet alakítani egy buszmegállót.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Bízzon meg a testület, hogy járjunk el abban, hogy vizsgáljuk meg
a lehetőséget, ne mondjuk ki egyenlőre, hogy áthelyezzük a megállót, addig, amíg körbe nem jártuk a
lehetőségeket. Amennyiben áthelyezzük a buszmegállót, a Mihálydi út végén lakóknak messze lesz.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ne mondjuk egyből, hogy átrakjuk a megállót, hiszen akkor a
többi buszmegállót is át kellene helyezni hasonló igény esetén.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom, hogy kapjam meg a felhatalmazást, járjak el az ügyben,
és tájékoztassam a képviselő-testületet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2014. (XII. 11.) sz.
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Képviselő- testület:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Szemán Sándorné buszmegálló
áthelyezésére irányuló kérelmével folytasson tárgyalásokat az illetékes
szervekkel, majd a tárgyalások eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2015. január 31.

12. NAPIREND
EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: Egyebeken belül van-e valakinek felvetése?
Filemon Mihály képviselő: Ellep már lassan bennünket a szemét a Nyíracsád és a Vámospércs felé
vezető út mellett. Szedjük már rendbe azt a környezetet! Amennyiben nincs rá ember, szervezzük
meg mi a szemétszedést! Ha egy idegen ellátogat a településre, nem vet ránk jó fényt a látvány.
- A Krucsa tanya 15. sz. alatt van egy szolgálati lakás, a lakók teljesen lelakják a lakást. Lassan már
teljesen lakhatatlanná válik az ingatlan, a szeméttől nem lehet mozdulni, a kóbor kutyák húzgálják
szét a szemetet. A tulajdonos átalakította a lakást. Csináljunk egy helyszíni szemlét! A kerítésdrót
eltűnt, lassan már az oszlopokat is eltüntetik.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szeméttel kapcsolatban elég kellemetlen, hogy más hanyagsága
miatt vet ránk rossz fényt annak látványa. Az említett vámospércsi és nyíracsádi közút kezelője az
Állami Közútkezelő. Az más kérdés, hogy persze, csináljuk meg mi. Felhívom azért a területileg
illetékes igazgatóságot, hogy meg tudnák-e oldani esetleg ők ezt a problémát. Lett volna tíz-tizenöt
ember a közfoglalkoztatottakból, de ha kiküldöm oda őket, és bármi baleset történik az út menténk,
felmerül a kérdés, hogy mit kerestek ott?
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- A tanya, vagyis a szolgálati lakás ügyében a jegyző asszony intézkedik.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Ismerem a helyzetet. Ismét ki fogunk menni. Délelőtt volt benn a hölgy,
azt mondta, a szemetet már rendbe tették. Hétfőn ellenőrizni fogom. Mindent a feleség csinál
egyedül, ott van még a beteg gyerek problémája is, és két férfi mellett ő rendezi a dolgokat.
Amennyiben most azt mondjuk, hogy költözzenek el, akkor hová költözzenek el? Nyilván irritálta
őket, hogy odakerült Rézműves István is, mint lakó, néha mondvacsinált gondokon vannak
problémáik. A külön bejárásra épp ezért került sor. Figyelmeztettem őket, ha nem intézik a dolgokat,
felbontjuk a szerződést. Voltak rezsiproblémák is. Felhívtam a figyelmüket, hogy tegyék rendbe a
lakást, most belső munkálatokat végeznek. Sajnos azt a tényt, hogy itt vannak három gyermekkel,
figyelembe kell vennünk. Próbálom kezelni a helyzetet, de ezt az életformát nehéz megváltoztatni.
Filemon Mihály képviselő: Kimérték az akácost és az önkormányzati ingatlan egy része az erdő közé
tartozik földmérők szerint.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Én elővettem egy tulajdoni lapot, kiderül, hogy 250 négyzetmétert
elmértek tőlünk. Kértem ma a kitermelést megrendelőt, hogy hívja vissza a földmérőt, hiszen másnak
is van problémája, nemcsak nekünk. Amennyiben nem lesz meg az önkormányzat 250 négyzetméter
területe, nem fogjuk aláírni a dokumentumokat.
Piros Tibor képviselő: Minden péntek reggel tapasztalom, hogy az óvodánál a kuka kintmarad,
valamint a hivatalnál is. Jó lenne, ha valaki ezeket a kukákat csütörtök este bevinné. Másik probléma,
hogy éjszaka nincs bezárva a játszótér ajtaja. A kutyák benntartózkodnak. Milyen eredmény van
abban, hogy a buszközlekedés a múltkori ideiglenes útvonalon haladjon? Egy hajnalban jöttek az
utasszámlálók, mikor nem is volt utas.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Valóban probléma, hogy a kutyák a játszótéren tartózkodnak.
Orvosoljuk. A buszközlekedéssel kapcsolatban az utasszámlálók mindenkinek a kezébe adtak egy
kérdőívet, nem tudom, hogy hol tart a feldolgozás. Egyeztettem a szállítási igazgatóval, hogy fognak
egy javaslatot készíteni, kezdeményezhetjük majd azzal a menetrend-módosítást. Legalább két hónap
az átfutási idő. Most három volántársaságot fognak összevonni regionális céggé, még nem tudják, mi
történik az átszervezés után.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Van úgy, hogy esténként kétszer-háromszor is bezárom a
játszótér ajtaját, de kinyitják a kutyák és bemennek. Egészségtelen, hogy ott tartózkodnak.
Szakály Zsolt képviselő: A polgárőrség minden évben két alkalommal szedte a szemetet. Az idén
ősszel a szemétszedés elmaradt, ez látszik is. Amennyiben az AKSD elszállítaná a felszedett szemetet,
mi összegyűjthetjük civil összefogással.
A játszótéren nem csak éjszaka, hanem nappal is nyitva van az ajtó. Lehetne az ajtóra egy reteszt
szerelni.
A Zúgó és a Mihálydi úton vannak területek, ahol nem lehet közlekedni, vízelvezető árkot kellene
kialakítani. A Mihálydi úton egy lakást, aminek még alapja sincs, folyamatosan veszélyeztet az esővíz.
Mindenki látta már a hivatal előtt a parkban felállított fenyőfát, amit az E-ON Adventen keresztül
pályáztunk. Élő példa, kicsi dolog, de biztatok mindenkit, pályázzon, ha lehet. Javaslom, mutassuk be
projektoron a pályázati videót a házasságkötő teremben a karácsonyi ünnepen.
Gajdos István képviselő: A Szabadság úton lévő hátsó dűlőnél lévő utat teljesen benőtte az erdő. Ez
főleg télen probléma, mivel eleve szűk az utca.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szociális tűzifa kihordása után rendbe rakatjuk a területet.
Gajdos István képviselő: Hallottam olyat, hogy a sofőrök sem támogatják azt, hogy a buszjáratok a
Rákóczi utcán közlekedjenek. Az acsádiaknak pedig hosszabb útvonalra kell megvásárolniuk a
bérleteket.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Bennünket az nem érint.
Gajdos István képviselő: Egyébként mindenki mondta, hogy jobb volt az ideiglenes útvonal.
Filemon Mihály képviselő: Most méretem ki harmadjára a 0146 helyrajzi számú utat, szerdán délelőtt
tíz órára oda kellene hívni a tulajdonosokat, van ott egy fiatalember, aki a karókat rendszeresen
eltünteteti. Kérem, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos részéről is jelenjen már meg valaki.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ki fogunk menni a területre.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Amennyiben kiszedte a jelzőkarókat, meg kell tenni a feljelentést.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezései alapján a következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelek el.

k. m. ft.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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