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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 24-én tartott üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Debreceni Zsolt, Gajdos István, Kövér Attila, Madarászné
Mindig Erzsébet, Szakály Zsolt képviselők ( 7 képviselő)
Balázs László jegyző
Dr. Budai Dezső háziorvos

Lakosság részéről: –
Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívón szereplő napirendi pontok
megtárgyalását.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag
elfogadja.
Napirend:

1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testületet
érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
2. Beszámoló a helyi alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről
Előadó: Dr. Budai Dezső vállalkozó háziorvos
3. 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Balázs László jegyző
4. Rendelet-tervezet intézményi étkeztetés nyersanyag költség meghatározására
Előadó: Balázs László jegyző
Különfélék:
A) Mindenki Karácsonyának megszervezésével kapcsolatos teendők (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
B) Falumúzeum kialakítására vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
C) EU Élelmiszersegély Program lebonyolítása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
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1. NAPIREND
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kiegészítésem van a jelentéshez. Október 8-án részt ettünk a
romabálon, amely jó hangulatban telt el, sikeres rendezvény volt.
- Október 21-én tartottuk az október 23-ai megemlékezést a Művelődési Házban az iskolai
megemlékezést az 1956-os forradalom emlékére.
- Október 21-én hatan tettek állampolgársági esküt a Polgármesteri Hivtalban.
- Megjelent a TIOP 1.1.1/2011. pályázat. Iskolai számítástechnikai eszközök beszerzése
lehetséges a pályázatban. Száz százalék támogatás, minden költség elszámolható, az ÁFA is.
A gyerekeknek tudnánk pl. tanulói laptokokat beszerezni a pályázaton.
- A közösségi közlekedés fejlesztése c. pályázattal kapcsolatban elindult eg előzetes
igényfelmérés. Lehetséges lenne a buszvárók cseréje, valamint elvileg lehetőség van
buszmegálló, buszforduló kialakítására is. Pl. a temetőig kimenne a busz, valamint a Melánia
úton elmenne a Május 1. utcáig és ott vissza tudna fordulni a Debreceni úton, ahol szintén
kialakításra kerülne egy buszváró.
- Novemberben nyílik meg az EMVA forrás. Volt már korábban szó játszótér kialakításáról.
Ebben a pályázatban lenne rá lehetőség. A pályázat száz százalék támogatottságú, itt az ÁFA
minket terhelne. Egy ötmillió forintos játszótér esetén egymillió forint lenne az önrész.
- A szennyvíz pályázat II. fordulója bírálati szakaszban van. A közútkezelő úgy adott engedélyt,
hogy az általa kezelt utakon – ami nálunk a Kossuth utca és az Acsádi utca – teljes útpálya
felújítását előírta. A probléma az, hogy a pályázatban csak sávos útbitumenezés támogatható.
Ezért összességében a teljes úthelyreállítással hatvanmillió forint plusz költség keletkezik,
ami nem elszámolható. Vámospércs esetében ez negyvenmillió forint, a mi esetünkben pedig
húszmillió forint. Most tárgyal Vámospércs a közútkezelővel, hogy ha már előírták a teljes
helyreállítást, akkor szálljanak be valamennyi költséggel ők is.
- A Vízmű Zrt. javasolta, hogy lehetőség szerint vegyünk részt az ivóvízminőség javító
programban. Bár nem szerepelünk abban a kormányrendeletben, amely településeken ez
kötelező lenne, de van egy országos közegészségügyi intézet, melynek a szakvéleménye
szerint jó lenne, ha Nyírmártonfalva is belépne a programba. A Vízmű Zrt. azon dolgozik,
hogy társuljanak a települések egymással. KEOP pályázatról van szó, száz százalék
támogatás. Bojt, Nagykereki, Körösszakál és mi lennénk egy társulásban, a hasonló
paraméterek miatt. Szűrőberendezés felszerelésére, és hasonlókra lehet pályázni. A dolog még
nincs kiforrva. Az Inno Vest Kft. kezdte el összefogni a projektet.
- A TIOP-ot indítsuk-e el? Bár lehet, hogy már nem mi leszünk a fenntartók, de attól még az
eszközök jók lennének.
A testület egyhangúlag támogatja a TIOP pályázat benyújtását.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Konkrét döntéshozatalra elő fogom terjeszteni a pályázatot.
Gajdos István képviselő: Hol lenne a játszótér?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Budai doktor úr kertjének a végébe terveztük eredetileg.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Én azt a helyet nem javaslom.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Ha az óvoda udvart külön helyrajzi számra bontanánk, akkor az is
jó lenne játszótérnek. A játszóteret egyébként körbe kell keríteni.
Gajdos István képviselő: A Kiss Mihály féle telek is jó lenne játszótérnek.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Igen. A gond csak az, hogy két-három méter széles sáv a Piros
Józsefé a terület előtt.
Balázs László jegyző: Azt meg lehet tőle vásárolni.
Szakály Zsolt képviselő: A Kiss Mihály féle telek mellett utcát szeretnénk nyitni. Erről se
feledkezzünk el!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szerintem ott elfér majd az út is. A rendezési tervben már szerepel
az az út. El kellene indítani akkor a játszótér projektet is. Amennyiben a könyvtár elszámolását
benyújtjuk, akkor pályázhatunk. Másfél éve ugyanis azért utasították el a pályázatot, mert
folyamatban volt egy másik pályázatunk. Az EMVA esetében sajnos ez kitétel.
- Elfogadja-e a testület a polgármesteri jelentést?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
119/2011. (X. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
Felelős: --Határidő: --2. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Dr. Budai Dezső háziorvos: Az alapellátás a központi elképzelések szerint eltolódik fokozatosan a
prevenció irányába. A gyógyítás megfelelő mértékben megmarad, de nagyobb hangsúlyt akarnak
fektetni a megelőzésre.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A jelenlegi elképzelések szerint a háziorvosi szolgálatok a
települési önkormányzatoknál maradnak. Vámospércsen már állnak a Járóbeteg Szakellátó Intézet
falai.
Van-e kérdés a beszámolóhoz?
Debreceni Zsolt képviselő: Az önkormányzatnak milyen köze van doktor úrhoz? Mi nem tudjuk
befolyásolni a háziorvosi szolgálat működését.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az egészségügyi alapellátás feltételeinek biztosítása viszont
alapfeladata az önkormányzatnak, ezt szerződéssel biztosítjuk.
Debreceni Zsolt képviselő: Amennyiben doktor úr azt mondja, nem csinálja tovább a vállalkozást, és
nem tudunk másik orvost hozni, akkor mi történik?
Dr. Budai Dezső háziorvos: Az ÁNTSZ és az OEP közbe lép ilyenkor, pl. egy helyettesítő
megoldással.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: A praxis a háziorvos tulajdona. Úgy tudom, hogy hat hónap után,
amennyiben több sikertelen hirdetés után sem sikerül értékesíteni a praxist, akkor visszaszáll az
önkormányzatra a praxisjog. Ilyenről viszont még nem hallottam, előbb-utóbb sikerül értékesíteni a
paraxisokat.
Dr. Budai Dezső háziorvos: Az északi megyékben, három-négyszáz fős települések esetében már akár
ingyen is átadnák a praxist, csak menjen oda egy orvos.
Debreceni Zsolt képviselő: Lehet az interneten találni olyan ezerötszáz-ezernyolcszáz fős praxisokat,
ami már 2008. óta eladó, és még nincs háziorvos.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Több kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Tudomásul vesszük-e a beszámolót?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
120/2011. (X. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
a képviselő-testület:
a helyi alapfokú egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót az
elhangzott kérdésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt tudomásul
veszi.
Felelős: -Határidő: --

3. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Balázs László jegyző: Jogszabály előírja, hogy a képviselő-testület minden év november 15-éig
elfogadja a következő évi belső ellenőrzési intézkedési tervet.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem volt.)
Elfogadjuk-e az intézkedési tervet?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
121/2011. (X. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
a 2012. évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés melléklete
szerint jóváhagyja.
Felhívja a belső ellenőrzés vezetőjét, hogy az ellenőrzési munkatervben
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Balázs László jegyző
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Határidő: végrehajtásra: 2012. december 31.
beszámolásra: 2013. március 15.
4. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A első ellenőr már többször jelezte, hogy rendezni kell az étkezési
térítési díjat. Kiszámoltuk az érvényben lévő jogszabályok és élelmiszer beszerzési árak szerint a
térítési díjakat.
Balázs László jegyző: Több évig nem volt emelve a térítési díj. Amennyiben nem emeljük, akkor az
önkormányzat fizeti meg a hiányzó összeget. Az emelés mértéke kb. 10-20%-os.
Antal Gábor képviselő: A gyermekek nagy része részesül az ingyenes étkeztetésben.
Balázs László jegyző: Az óvodában hatvan főből kb. csak tíz fő fizet az étkezésért.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az iskolában is hasonló a helyzet.
Szakály Zsolt képviselő: Intézményi nyersanyagnormákat látunk, ehhez még jön az ÁFA is. A
vendégebédnél és a dolgozói ebédnél még valami más költség is rá jön erre. Tehát amit most itt
látunk, az még több lesz. Javasolnám, hogy ne ilyen nagy léptékben vizsgáljuk felül az étkezési
térítési díjakt, hanem ezentúl inkább évente. Így most nagynak tűnik az emelés mértéke. Aki fizet az
étkezésért, az rosszabbul jár, de az önkormányzat is rosszabbul járhat vele, hiszen az állami normatíva
nem elég az étkeztetésre. A gyerekek kétharmada viszont ingyen ebédel.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A normatív támogatás általában nem elég erre a célra. Nem lehet
viszont a régi nyersanyagnormával dolgozni. Nem tudjuk még a jövő évi normatívát sem.
Debreceni Zsolt képviselő: Elszomorító, hogy a gyerekek nyolcvan százaléka rászorult az ingyenes
ebédre. Egyébként hamarosan kb. húsz százalék élelmiszerár emelkedés várható.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden évben felül kell akkor vizsgálni a nyersanyagnormát.
Szavaztatom a rendelet-tervezetet. Elfogadjuk-e?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő rendelet alkotja:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2011. (XI. 01.) kt. RENDELETE
a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
helyi végrehajtására
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján
figyelemmel a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényre (:továbbiakban: Gyvt.:), valamint a végrehajtására kiadott
149/1997. (IX. 10.) Korm. sz. rendelet alapján a 22/2005. (XI. 05.) kt. rendeletét
(:továbbiakban: Rendelet:) az alábbiak szerint módosítja:
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1. §
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS

2. §
(1) E Rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.
(2) E Rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik.

Nyírmártonfalva, 2011. október 20.

/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző

E Rendelet kihirdetve: 2011. november 1.
Balázs László
jegyző
sz. melléklet
„2. sz. melléklet”
Intézményi nyersanyagnormák

Korcsoport
4-6 éves
7-10 éves korig
11-14 éves korig
19-60 éves
60 év felett

Tízórai
45 Ft
63 Ft
61 Ft

Ebéd
133 Ft
145 Ft
185 Ft
215 Ft
207 Ft
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Uzsonna
45 Ft
63 Ft
61 Ft

5. KÜLÖNFÉLÉK
A) Mindenki Karácsonyfája ünnepség megszervezése
Kövér Mihály Csaba polgármester: Meg kellene próbálni valamilyen kórust hozni az
ünnepségre a betlehemes óvodai műsor mellé. Körbe fogok nézni, sok pénzt viszont nem
tudunk erre a célra szánni.
Antal Gábor képviselő: A fülöpi állatorvossal fel kell venni a kapcsolatot. Nekik van egy
kórusuk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Rendben. Időpontot még nem tudok, majd látjuk, hogyan
lesznek a szabadnapok, valamint a lelkészekkel is egyeztetnem kell. Határozathozatalra ebben
az ügyen nincs szükség. Támogatja-e a testület az ünnepség megszervezését?
A képviselő-testület
megszervezését.

egyhangúlag

támogatja

a Mindenki Karácsonyfája

ünnepség

B) Falumúzeum létrehozására vonatkozó kérelem
Kövér Mihály Csaba polgármester: Almási Sándor fordult hozzánk kérelemmel a falumúzeum
létrehozásával kapcsolatban. Szeretné létrehozni a falumúzeumot, összegyűjteni
Nyírmártonfalva tárgyi emlékeit. Ezeket valahová el kell helyezni. Első körben a görög iskola
szolgálati lakás részét javasolnám erre a célra. A kezdeményezés nagyon jó, az értékek
megmentése nemes dolog.
Szakály Zsolt képviselő: Támogatom a kezdeményezést. Sajnos egyre kevesebb emléktárgy
van Nyírmártonfalván. Mielőtt bepakolnánk az épületbe, egy festésre szükség van, illetve a
villanyhálózatot is át kell vizsgálni, hogy milyen állapotban van. Amennyiben bizonyos
tárgyak nincsenek jól megvilágítva, az a színvonalat is rontja. Másik dolog pedig a biztonság.
Régiek azok a villanyvezetékek, szerintem még az eredetiek. Tűzvédelmi szempontból
biztonságosnak kell lennie az épületnek! Nem olcsó, de jó lenne, ha egy érintésvédelmi
vizsgálat lenne. Arra is megoldást kell találni, mikor lesz nyitva a falumúzeum, ki nyitja, és ki
zárja.
Debreceni Zsolt képviselő: Mondtam Almási Sándornak, hogy a képviselő-testület minden
egyes tagja támogatja a kezdeményezést. Amikor kibéreltem az épületet, mindenhol
kifestettem, de azért jó lesz egy tisztító festés. A világítás jó. A hely a központban van, tehát
megfelel a kiállításnak. A konyhai rész is olyan, hogy még ott is lehetne egy kiállítás. Idő
szerinti sorrendben is el tudják helyezni a tárgyakat. Beszéltem Almási Sándorral, nehézkes a
gyűjtés. Örültem, hogy polgármester úr a nyugdíjas találkozón megemlítette a gyűjtést. A mi
szűkebb környezetünkben is, amit tudunk, összegyűjtünk.
Antal Gábor képviselő: Támogatom a kezdeményezést. A tárgyak miért nem a tanteremben
lesznek kiállítva?
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az rosszabb állapotban van.
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Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatnám Antal Gábor ötletét, de nem ehhez a
napirendhez tartozik, amit szeretnék mondani. Arról szólnak a jogszabályok, hogy megszűnik
a hivatal, az iskola, stb. Ezért lenne egy javaslatom a szolgálati lakásokkal kapcsolatban, hogy
talán tudnánk növelni a település lélekszámát. Van szolgálati lakásunk, üres is, és lakott is.
Foglalkoztat az a probléma, hogy elvihetik a felső tagozatot. Még van egy évünk. Lehetne
olyat csinálni, hogy több olyan sokgyerekes család lakik az országban, akiknek odaadhatnánk
ingyen a lakásokat, és ide járatnák a gyerekeiket iskolába, valamilyen szerződést kötnénk
velük. Nőne a lakosság lélekszáma is, fizetné a rezsit, karbantartaná a lakást, stb. Épp ezért
támogatom Antal Gábort abban, hogy a lakás helyett inkább a tanteremben legyen a
falumúzeum.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Három család esetén is, hat gyerekkel számolva, csak kb.
húsz főt jelentene ez. Sajnos még az is kevés.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Azért próbálkozzunk! Van még egy évünk.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos kevés szolgálati lakás van. Annak, hogy háromezer
főt elérjünk, annak kevés az esélye. Nincs munkalehetőség. Miből fognak megélni. Azért még
elhelyezhetjük a tárgyakat a szolgálati lakásban, és szükség esetén átpakolhatjuk az
osztályterembe.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Ki fog ürülni a település. Árverezés alatt álló házak is
vannak sajnos a településen. Amennyiben az önkormányzat és az iskola megszűnik, nagyon
rossz helyzetben leszünk!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Sajnos a jogszabálytervezetek arra utalnak, hogy a
kistelepülések sorsa megpecsételődik.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Nem fogok ebbe belenyugodni.
Debreceni Zsolt képviselő: Értem, hogy el van keseredve képviselő társam. Sajnos nem tudjuk
megmenteni a felső tagozatot. Az ÁMK felelőssége viszont az alsós gyerekek megtartása. Ha
sok valaki rokona bejelentkezne, az is segíthetne. Nyírmártonfalva mindig önálló volt, most
pedig úgy néz ki, ez megszűnik 2014-től. Innentől kezdve nincs megtartó erő.
Szakály Zsolt képviselő: Arról beszélünk, ami még egyáltalán nem biztos. Ellentétesek erről a
vélemények. Még nem egyértelműek a tájékoztatások sem erről. A Katedra folyóiratban benne
van, hogy a kisiskolákat meg kell menteni. Szó sincs benne arról, hogy elveszik a felső
osztályokat. Arról van szó, hogy iskolaotthonokat kell létrehozni. Ez sok százmilliárd forintba
kerül az államnak, ez is le van írva. Egyenlőre arról van szó, hogy önkormányzati helyett
állami fenntartás lesz. A járások viszont csak 2013-ban alakulnak. Én tehát nem látom ennyire
feketén a jövőt. Szakmailag egyáltalán nem kérik ki senkinek a véleményét. Az
önkormányzatok esete sem konkrét, a háromezer fő sem. Ez a helyzet majd a Parlamentben
realizálódik.
Balázs László jegyző: Novemberben be akarják vinni az önkormányzati törvényt is. A
Közoktatási törvénnyel kapcsolatban Hofmann Rózsa is csak a kormányzati elképzeléseket
tolmácsolhatja.
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Szakály Zsolt képviselő: A alu megtartó erejének növelésével egyetértek, de nem hiszem,
hogy az alsósokat elvinnék a szülők, ha a felső osztálynak mennie kellene. Bizonytalan a
kisebb gyerekek utaztatása. A megtartó erő a munkalehetőség biztosítása lenne, de ennek
nagyon nagy hiánya van. Itt csak mezőgazdasági munkalehetőség van. Még az
infrastruktúránk sem nagyon alkalmas mindenre. Újlétán a szociális földprogramba vontak be
sok embert. Ott az óvoda a megtermelt zöldségeket vásárolja. Fog állítólag ott egy
tormafeldolgozó üzem is létesülni. Tehát az, hogy adjuk ki a szolgálati lakásokat, az csak egy
kicsi lépés. Ettől függetlenül az Almási Sándor kérését teljesíthetjük a szolgálati lakásban.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Még mindig itt tartok, de tényleg a munkalehetőség a
legfontosabb. A mezőgazdaság, erdőtelepítés, vagy napraforgó ültetése is szóa jöhet még. Van
még egy évünk, tegyünk meg mindent, amit lehet!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Konkrétan?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Pl. az erdőtelepítést.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szociális földprogramra pályáztunk, nem nyertünk. A
Nemzeti Földalaptól még mindig nem tudtuk visszaszerezni a focipálya területét. A legelőt
már többször próbáltuk visszaszerezni, de a legutóbbi levelünkre még nem is válaszoltak.
Kövér Attila képviselő: Évek óta próbál a Pentafrost idénymunkát biztosítani a település
lakosságának. A nyári első toborzásra sok ember jelentkezett. A második toborzásnál már
csak két ember jelentkezett. Nem leányálom munka ez tudom. Nem vállalták. Milyen
munkalehetőségre lenne szükség? Ez egy folyamat eredménye, ahová jutottunk.
Gajdos István képviselő: Almási Sándor engem is megkeresett. Támogatom a kérelmet. A
tárgyi emlékek eléggé kifogytak a településről. Mindenképp szükség lenne egy szórólap
kiküldésére a gyűjtésről, hogy hozzák az emberek tárgyakat. Madarászné Mindig Erzsébet
felvetésére és Szakály Zsoltéra is: a médiára jelen pillanatban nem lehet hagyatkozni. Olyan
települések is próbálkoznak, akik jobb helyzetben vannak mint mi. Ingyen telkeket adnak, stb.
Mégsem mennek oda az emberek, mert nincs munka. Sajnos a politikai helyzet jelenleg olyan,
hogy hiába van többpártrendszer, mégis úgy néz ki, hogy egypártrendszer van. Az van, amit
ők akarnak. Nyírmártonfalva sajnos nem tud munkahelyteremtő beruházást csinálni, ami
vonzaná az embereket. Esetleg a helyi vállalkozókat lehetne valahogyan mozgatni, de itt is
annak olyan emberek, akik vagy nem jönnek dolgozni, vagy én nem veszem fel, mert nem tud
dolgozni. A falumúzeumnak jobbnak tartanám a szolgálati lakás részt.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Én is támogatom a falumúzeumot. Vettünk már részt
hasonló kezdeményezésben. Amit mondtam, azért mondtam, mert érdekel a település jövője.
Hátha valakinek van jobb ötlete.
Kövér Attila képviselő: Lehet, hogy célszerűbb az írásos szórólap helyett a személyes
megkeresés.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Minden képviselő a saját családjánál körbenézhet egy
kicsit. Egy szórólap kiküldésében azért segítünk.
Antal Gábor képviselő: Kell majd egy felelős, aki kinyitja, és bezárja a falumúzeumot.
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Elfogadjuk-e a határozati javaslatot?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

122/2011. (X. 24.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Almási Sándor és társai falumúzeum létrehozására vonatkozó kérelmét
támogatja.
A falumúzeum helyéül az önkormányzat tulajdonát képező volt görög
katolikus iskola épület szolgálati lakás részét (4263 Nyírmártonfalva,
Kossuth u. 33. sz.) jelöli ki ingyenes használat mellett.
Felhívja a polgármestert, hogy érintettet a testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: tájékoztatásra: 2011. október 30.
végrehajtásra: 2011. december 30.

C) EU Élelmiszersegély Program
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Leírtuk a lényeget az előterjesztésben. A csomagokat 2728-án szállítják ki. Az előzőekhez hasonlóan kérelmet kell benyújtani, jövedelemvizsgálat,
stb. Előírják a kötelező elemeket. Mindent, amit leküldenek, hangsúlyozom, szét fogunk
osztani. Hallottunk már olyat is, hogy kivettük az olajat a csomagból, stb. Nem is volt enne.
Elfogadja-e a képviselő-testület a határozati javaslatot?
123/2011. (X. 24..) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Támogatja az EU Élelmiszersegély Program 2011. őszi lebonyolítását.
Az élelmiszersegély jogosultságának feltételeit e jegyzőkönyvben
elhangzottak, valamint a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által tett javaslatok alapján határozza meg.
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Felhívja a polgármestert, hogy a Családsegítő Szolgálattal együttműködve a
program lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2011. november 20.

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

/:Balázs László:/
jegyző

12

