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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. május 31-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt képviselők
Balázs László 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. Javasolja különféléken belül továbbá az alábbiak tárgyalását:
- könyvtárépület felújítására beérkezett ajánlatokról tájékoztatás a testület részére,
- TIOP pályázattal kapcsolatos tájékoztatás,
- Filemon Mihály kérelmének megtárgyalása,
- Községháza parkjában lévő szobrok megmentésével kapcsolatos tájékoztatás
Kövér Mihály Csaba polgármester megkérdezi Kissné Sándor Noémit, hogy az ÁMK
igazgatói pályázatot kívánja-e zárt ülésen tárgyalni.
Kissné Sándor Noémi nyilatkozik, hogy nem ragaszkodik a zárt ülés megtárgyalásához.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az ÁMK igazgatói megbízást első napirendként
tárgyalni. Bejelti, hogy a másik pályázó egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem tud részt venni
az ülésen, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárult.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.
Napirend:
1. Nyírmártonfalva Községért Közalapítvány Kuratóriuma lemondása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Balázs László jegyző
2. Előterjesztés és rendelet-tervezet a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
Előadó: Balázs László jegyző
3. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálatának 2010. évi munkájáról
Előadó: Családgondozó Központ vezetője
4. Szennyvíz-beruházással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
5. Európai Unió Élelmiszer Segély programja
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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6. KÜLÖNFÉLÉK
A) Hudácskóné Kövér Valéria kérelme
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

B) Könyvtárépület felújítására beérkezett ajánlatokról tájékoztatás a testület részére
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) TIOP pályázattal kapcsolatos tájékoztatás (Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
D) Filemon Mihály kérelmének megtárgyalása (Szóbeli előterjesztés.)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
E) Községháza parkjában lévő szobrok megmentésével kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
F) Egyebek
1. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Mint ismeretes, az ÁMK igazgatói állásra két pályázat érkezett. A
formai, tartalmi követelményeknek mindkét pályázat megfelelt.
Balázs László jegyző: A meghirdetett igazgatói állásra két fő nyújtotta be pályázatát. A pályázatokat a
képviselők megismerték. Mindkét pályázatot előzetes véleményezésre átadtuk az iskola illetékes
szerveinek. Az egyöntetű vélemény szerint Kissné Sándor Noémi pályázatot támogatták a szervek,
illetve a véleményezők. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat szintén véleményezte mindkét
pályázatot, áttanulmányozás után ők is a Kissné Sándor Noémi megbízását támogatták. A
feltételeknek a pályázata megfelel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés van-e a pályázó részére?
Antal Gábor képviselő: Hogyan ítéli meg a jelenlegi tantestület tagjai közötti összhangot?
Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató: Teljes egészében nincs egység a tantestületben. Széthúzás
sincs, de erősíteni szükséges az együttműködést, együttgondolkodást. Célkitűzésem, hogy az összhang
az elkövetkező tanévben ezt továbbfejlesztésre kerüljön.
Balázs László jegyző: Hogyan ítéli meg az iskola szakos ellátottságát?
Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató: A kollégákat, akik fejleszteni szeretnék magukat, támogatni
szeretném elhatározásukban. Öt tantárgy esetén nincs szakos ellátás. Anyagilag ez igen megterhelő,
egy félévben erre kétszázezer forint van előirányozni, az önkormányzat nem tud segíteni ebben.
Debreceni Zsolt képviselő: A kormányzati elképzelések szerint szakokat csak szaktanárok taníthatnak.
Nagyon nehéz helyzet ez, itt emberekről, személyekről van szó, nehéz lesz a döntés meghozatala.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szakos ellátottság azt jelenti, hogy csak szakos taníthat,
amennyiben az nincs, óraadót kell alkalmazni, nem teljes státuszú tanárt. Két tanár elment nyugdíjba,
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valamennyi óraszám fel fog szabadulni. Óraadóval lehet csak megoldani úgy gondolom a problémát.
A járási kormányhivatalok megalakulása után a pedagógus munkában változtatások lesznek.
Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató: Erre fel vagyok készülve.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A be nem töltendő álláshelyek okán ezért gondoltuk, hogy nem
lehet felvenni teljes státuszú tanárt. Óraadóban kell gondolkodni.
Debreceni Zsolt képviselő: Öt tantárgy esetében több óraszám felszabadul. Rajz, ének, informatika,
fizika, biológia szakok esetén nem lesz szakos tanár. Ez heti tizenöt órát jelent.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A közelmúltban részt vettem egy továbbképzésen, és úgy néz
ki, hogy a nem szakos tanítás meg lesz szüntetve. Nagy hangsúly lesz fektetve az alsós tanításra. Az
állam fog „csepegtetni”, így követel is. Valóban az óraadó alkalmazása lesz a megoldás. Nagy
átalakulás lesz az oktatási rendszerben. Nem lesz könnyű végigcsinálni.
Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató: Megkaptuk az átvilágítást, amelynek keretében a
végzettségeket is vizsgálták.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ez nem jelent feltétlenül elbocsátást, csak csökkentheti a
munkaidőt.
Antal Gábor képviselő: Két pályázat van előttünk. Kicsit meglepett helyenként Máté úr fogalmazása.
Most az a dolgunk, hogy döntsünk a két pályázat között. A helyben indulónak előnye van, jobban rálát
a tantestületi munkára, illetve az oktatás vitelére. A helyi indulót támogatom. Sokoldalú a szakmai
koncepciója, az elképzelései. Reálisak a rálátásai. Valószínű, hogy nagy változás előtt állunk, így
nehéz a jövőről beszélni. Sok minden függ attól, hogy a jövőben milyen lesz az állami finanszírozás.
A tantestületi egységre nem véletlenül kérdeztem rá, úgy látom, hogy van tennivaló, nincs egység a
tantestületben. Kérem, hogy fektessen nagy hangsúlyt a tantestületi egység kialakítására! Annak
hiánya nem vet jó fényt az iskolai munkára. A pályázatot jónak tartom. Kissné Sándor Noémit
javaslom az ÁMK igazgatói megbízásra.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Szerencsés helyzetben vagyok, mert ismerem a pályázatokat.
Nyilvánvalóan a helyi pályázatot támogatom.
Debreceni Zsolt képviselő: Bármilyen program lesz az iskolában, a jövőben keressen meg bennünket.
Szeretném, ha minden feladatnak lenne egy felelőse. Mi mindenben a segítségére leszünk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Kíván-e a testület titkos szavazással döntést hozni?

A képviselő-testület 7 nem szavazattal elvetette a titkos szavazást a döntéshozatal ügyében.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Támogatjuk-e Kissné Sándor Noémi ÁMK igazgatói
megbízatását?
58/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
A Nyírmártonfalva Általános Művelődési Központ igazgatói teendőinek
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ellátásával 2011. augusztus 1. napjától öt év időtartamra Kissné Sándor
Noémit (az ÁMK Általános Iskola pedagógusát) bízza meg.
Felhívja a jegyzőt, hogy a megbízással kapcsolatos dokumentumok
elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Balázs László jegyző
Határidő: 2011. június 27.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kissné Sándor Noémi elfogadja-e a megbízást?
Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató: Elfogadom a megbízást, örömmel vállalom.
Balázs László jegyző: A következő testületi ülésre a megbízással kapcsolatos dokumentumokat
elkészítem. Jelenleg Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató, kinevezése után a bérezése változni
fog.
2. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés.)
Balázs László jegyző: Bodnárné Papp Éva, a Polgármesteri Hivatal munkatársa, a Nyírmártonfalva
Községi Közalapítvány Kuratóriumának elnöke hónapokkal előtt már jelezte, hogy nem kívánja
tovább ellátni az alapítvánnyal kapcsolatos feladatokat. Ezt a tényt jegyzőkönyvbe kell foglalni. A
kuratórium egy tagjának képviselő-testületi tagnak is kell lennie. Bagi József kuratóriumi tag korábban
képviselő volt, ma már nem az. Dorogi Tibor kuratóriumi tag viszont szintén jelezte a lemondását.
Nem egyszerű egyébként a közalapítvány gazdálkodása, jelentős kötelezettségeknek – mint beszámoló
készítés, könyvelés, stb. – kell eleget tenni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom, vegyük tudomásul a kuratórium lemondását, és
jelöljünk ki egy határnapot az új kuratórium megszervezésére. Javaslom határidőnek augusztus
harmincadikát. A jelenlegi kuratórium lemondását június 30-ával tudomásul vesszük. A kuratórium
elnökére, további tagjaira javaslatot fogunk tenni. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Egyetért-e a testület az elhangzottakkal?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
59/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Nyírmártonfalva Községi Közalapítvány Kuratóriumának lemondását 2011.
június 30-ával tudomásul veszi.
Megbízza a polgármestert, hogy 2011. augusztus 30-ig a Közalapítvány
Kuratóriumának újraszervezéséről gondoskodjon, és döntéshozatalra terjessze
a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. augusztus 30.
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3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)

Kövér Mihály Csaba polgármester: Az előterjesztésben pontosan leírtuk a módosítás indokait.
Az 1. pontba foglaltak központi hatáskör miatt kerülnek módosításra, vagyis a
bérkompenzáció miatt. A második pontba foglaltak pedig a Mikrotérségi Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat felé átadandó pénzeszköz, valamint a Szabadság utca végén lévő két darab
közvilágítási lámpatest felszerelése. Ezeket a feladatokat meg kell oldanunk.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: A pénzügyi bizottság tárgyalta az anyagot, elfogadásra
javasoljuk a rendelet-tervezetet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Elfogadjuk-e a rendelet-tervezetet?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2011. (VI. 01.) kt. RENDELETE
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) kt. Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LV. Tv. 16. § (1) bekezdése, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
Tv. 65. §-a szerint a következő Rendeletet (:továbbiakban: Rendelet:) alkotja:
1.§
A Rendelet 3.§. (1), (2) bekezdésben foglaltak helyére a következő rendelkezés lép:
„3. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
Költségvetési bevételét növeli

1.628.968.- Ft-tal

Költségvetési kiadását növeli

1.628.968. - Ft-tal

és az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetési bevételét

270.648. E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

325.370. E Ft-ban

a költségvetési hiány összegét
- ebből működési
állapítja meg.

54.722.E Ft-ban
54.722.E Ft

A módosított költségvetési kiadási főösszeg 325.370.E.Ft kiemelt előirányzatokat
122.418 E Ft személyi jellegű juttatások
32.389 E Ft munkaadókat terhelő járulék
63.689 E Ft dologi kiadás
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4.060 E Ft
0 E Ft
3.593 E Ft
2.825 E Ft
83.279 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
0 E Ft
2.317 E Ft
3.000 E Ft
4.000 E Ft
1.000 E Ft
0 E Ft
800 E Ft
2.000 E Ft

egyéb folyó kiadások
pénzmaradvány átadás
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
kamatkiadások
felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
általános tartalék
céltartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 56.311 E.Ft működési célú hitelfelvételét tervezi, illetve 4083.E Ft
likviditási hitel törlesztését irányozza elő.
2.§
A Rendelet 3.§. (7) bekezdésében szabályozott 1.sz. mellékletben foglalt bevételi és kiadási
előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:
(1) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 468.E.Ft-tal, a munkaadót
terhelő járulékok előirányzatát 127.E.Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 595.E.Ft
önkormányzati többlettámogatást állapít meg.
(2) A költségvetési szerv a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1.034.e.Ft-tal
megemeli és egyidejűleg 1.034.E Ft rövidlejáratú hitel felvételt irányoz elő.
(3) A költségvetésében jóváhagyott beruházási feladatokat a költségvetési szerv tovább
bővíti a Szabadság utcán megvalósítandó lámpatestek felszerelésével.
A beruházások 2011. évi kiadási előirányzatát 200.E.Ft-tal megemeli egyidejű
ugyanazon összegű, általános tartalék csökkentése mellett.
3. §
A Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv módosítás utáni
lőirányzatát e- rendelet 1., 2/a., 2/b., 5., 7., 7.a., 8., 13., 13.a., 13.b., 14., 15., 16., 21., 22-es
mellékletei tartalmazzák
4.§.
Záró rendelkezés
(1) E Rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző Sz.M.SZ-ben szabályozott módon gondoskodik .
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………………………………………
/: Balázs László:/
jegyző

…………………………………...
/: Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

E Rendelet kihirdetve: Nyírmártonfalva, 2011. június 1.
/:Balázs László:/
jegyző
4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Előttünk van az előterjesztés. A tervellenőri feladatok ellátásról
van szó. Melyik változatot támogatja a testület?
Szakály Zsolt képviselő: Aki a tervet készíti, annak nincs felelőssége?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A tervezőnek nincs, a kivitelezőnek van felelőssége. A „B”
változat elfogadását javaslom. Egyetért-e a testület. (Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
60/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Vámospércs-Nyírmártonfalva szennyvízcsatorna beruházásával kapcsolatban
a tervellenőri feladatok ellátását a pályázat második fordulójában a
kiválasztásra kerülő ellenőrző Mérnökszervezet szerződésének keretében
biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a gesztor önkormányzat – Vámospércs város –
polgármesterét, hogy a közbeszerzési tanácsadóval hatályban lévő megbízási
szerződést módosítsa akként, hogy a tervellenőr kiválasztása, mint feladat
törlésre kerüljön a szerződésből.
Felkéri a gesztor önkormányzat – Vámospércs város – polgármesterét, hogy a
pályázat második fordulójának benyújtása során a határozat végrehajtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. augusztus 13.
Felelős: Ménes Andrea polgármester
5. NAPIREND
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A beszámolót eljuttattam a testület tagjaihoz. Amennyiben kérdés
van, az illetékeseknek eljuttatjuk megválaszolásra. Egyébként a támogató szolgálat feladat ellátása is
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teljes átalakulás előtt áll, valószínűleg az állam veszi át. Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Elfogadásra javaslom a beszámolót.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
61/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Vámospércs Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata 2010. évi
munkájáról végzett beszámolóját elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a Támogató
Szolgálat vezetőjét.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. június 15.
6. NAPIREND
(Szóbeli előterjesztés. A segélyprogrammal kapcsolatos felhívás csatolva a jegyzőkönyvhöz.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Előttünk van az Európai Unió élelmiszersegély programjával
kapcsolatos felhívás. Kérek javaslatokat a program lebonyolításával kapcsolatban.
Debreceni Zsolt képviselő: Javaslom, hogy egy lakáson belül ne kapjanak több csomagot az érintettek.
Antal Gábor polgármester: Javaslatom, hogy szükség legyen kérelem és jövedelemigazolás
benyújtására.
Szakály Zsolt képviselő: Hogyan lesz értesítve a lakosság a programról?
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szokásos módokon: meghirdetjük a hivatal bejáratán,
hirdetőtábláján, a honlapon, valamint a hangosbemondón is. Javaslom, fogadjuk el az elhangzott
javaslatokat azzal, amit a Családsegítő Szolgálat által is leírt feltételekkel együtt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
62/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Támogatja az EU Élelmiszersegély Program 2011. nyári lebonyolítását.
Az élelmiszersegély jogosultságának feltételeit e jegyzőkönyvben
elhangzottak, valamint a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által tett javaslatok alapján határozza meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a Családsegítő Szolgálattal együttműködve a
program lebonyolításáról gondoskodjon.
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Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. július 6.
7. KÜLÖNFÉLÉK
A) Hudácskóné Kövér Valéria kérelme
(A kérelem a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Érintettséget jelentek be, nem kívánok részt venni a szavazásban.
Az ülés vezetését Debreceni Zsolt alpolgármester részére átadom.
Kövér Attila képviselő: Szintén érintettséget jelentek be, és nem kívánok részt venni a szavazásban.
Debreceni Zsolt alpolgármester: A jelenlegi bérleti díj lakodalom céljára hatvanezer forint. Van-e
javaslat a kérelemben foglalt kedvezményes bérleti díj megállapítására?
Antal Gábor képviselő: Az önkormányzat egy dolgozójáról van szó. Javaslom, hogy ingyen adjuk oda
részére a Művelődési Ház épületét.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Szintén ingyen javaslom rendelkezésére bocsátani az épületet.
Debreceni Zsolt képviselő: Esetleg jelképes összeget a takarításra?
Antal Gábor képviselő: Takarítsa ki az épületet a bérlő a rendezvény után!
Debreceni Zsolt képviselő: Egyetért-e a testület az ingyenes bérbe adással?
A képviselő-testület 5 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
63/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Hudácskóné Kövér Valéria (Nyírmártonfalva, Kossuth u. 97. sz.) részére az
önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Ház épületét 2011. június 25-én
tartandó lakodalom megtartása céljából ingyenesen bérbe adja azzal, hogy a
bérlő köteles az épületet tisztán, rendezett állapotban a rendezvény után
átadni.
Felhívja az ÁMK igazgatóját, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről és
aláírásáról gondoskodjon.
Felelős: Kissné Sándor Noémi megbízott igazgató
Határidő: 2011. június 15.
B) Könyvtárépület felújításával kapcsolatos tájékoztatás
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A könyvtár épület felújításához kapcsolódóan a szükséges
árajánlatokat bekértük. Így a projektmenedzsmentre, műszaki bonyolításra, a közbeszerzés
bonyolítására is. Minden feladatra három ajánlatot kértünk be. A legelőnyösebb ajánlatokat a
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következő cégek nyújtották be:
Tóth Emese – projektmenedzsment
Csatári Béla – műszaki ellenőrzés
Elit Mentor Bt. – közbeszerzés bonyolítása
A rendelkezésre álló összegeken belül vagyunk. A beruházási részt majd a képviselő-testület elé
kívánom terjeszteni elfogadásra. MVH-s pályázatról van szó, az elszámolás nagyon szigorú, minden
egyes részletre komolyan oda kell figyelnünk a bonyolítás során.
C) TIOP-pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
(Szóbeli előterjesztés.)
A pályázat az eredeti összeggel lesz lebonyolítva, 2011. július 31-ei határidővel. Az iskolába lesz
tizenhét darab számítógép és egy fénymásoló beszerezve, 3.200.000 forint összegben.
D) Filemon Mihály kérelme
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: (Felolvassa a kérelmet a testület előtt.) Kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Támogatjuk-e a kérelmet?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
64/2011. (V. 31.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Filemon Mihály nyírmártonfalvai lakos e jegyzőkönyvhöz mellékelt kérelmében
foglaltakat támogatja.
-A 0506/2 helyrajzi számú ingatlant Filemon Mihály részére visszaadja.
-Egyetért a 080-as helyrajzi számú, állami tulajdonú erdőből 1686 m2 terület 079-es
helyrajzi számú önkormányzati úthoz történő csatolásával.
-A 12/13-as helyrajzi számú területből 585 m2 terület az önkormányzati tulajdonú úthoz
történő ajándékozással történő csatolásával egyetért.
Fentiekkel kapcsolatos költségeket Filemon Mihály kérelmező viseli.
Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítás és az ajándékozási szerződés
lebonyolítására.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. január 5.
E) Kültéri szobrok és Mikáczó Lajos ügyében tájékoztatás
(Szóbeli előterjesztés.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Korábbi döntésünknek megfelelően elkészítettük a kültéri szobrok
ügyében az adománygyűjtéshez szükséges szórólap szövegét. Mikáczó Lajos azóta sem keresett meg.
Amennyiben június 30-áig nem rendeződik a dolog, a szobrokat el kívánja vinni. Kértük, hogy
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mutassa be a szobrokról szóló ajándékozási szerződést részünkre, ezt a mai napig nem tette meg.
Debreceni Zsolt képviselő: Azt vallom, hogy segítsünk, de ahogy bizonyos helyeken Mikáczó Lajos
megnyilvánult, az számomra és a Képviselő-testület irányában is sértő. Mi minden tőlünk telhető
segítséget megadtunk Mikáczó Lajos részére.
Antal Gábor képviselő: Amennyiben a szobrok ki lettek fizetve, akkor milyen jogon ajándékozták
részére?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Beszéltem Dr. Kálmánchey Alberttel is. Ő is ugyanezen a
véleményen van. Több mint százan voltunk a szoboravatáson. Az önkormányzatnak kétszázezer
forintjába került a szobrok letétele. Mindezek ellenére hogyan állhatnak a szobrok Mikáczó Lajos
tulajdonában?
Balázs László jegyző: Úgy terveztük, hogy annak a szórólapnak a szövegét, amit a szobrok
megmentésére készítettünk, ő is írja alá. Ma, amikor megmutattuk neki a tervezetet, azt mondta, azt
mondta nem írja alá, viszont tudomásul veszi az abban foglaltakat, és azt, hogy kiküldjük a támogató
levelet a lakosság felé. Ki fogjuk küldeni a levelet a lakosság részére.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A testület tagjai felé biztosan lesznek kérdések, ezért szerettem
volna, hogy tájékozottak legyenek ebben az ügyben.
F) Egyebek
Szakály Zsolt képviselő: A homokos utat az Óvoda utca folytatásánál meg kellene nézni, egy kis
földet szállítani rá, mivel így nagyon veszélyes rajta a közlekedés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Jelenleg három közcélú emberem van, és nehezen érünk el
mindenhová.
Gajdos István képviselő: Le kell oda borítani egy kocsi földet, és azt elegyengetni.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e még más téma?

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.
k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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