Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-án tartott
n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen alkotott rendeletek:
Az ülésen alkotott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozatok:
93/2016. (V. 26.)
94/2016. (V. 26.)

Polgármesteri jelentés tudomásul vétele.
2015. évi adóigazgatási tevékenységéről és adóbevételéről
előterjesztett beszámoló elfogadása.

95/2016. (V. 26.)

Az önkormányzat belső ellenőrzéséről szóló 2015. évi
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása.

96/2016. (V. 26.)

Pentafrost-Nyírmártonfalva Sportegyesület 2015.
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.

97/2016. (V. 26.)

Nyírmártonfalvai
Polgárőr
Egyesület
2015.
évi
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása.
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadása.
Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat alapító okiratát módosító okirat jóváhagyja.
Vámospércsi Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
jóváhagyása.
Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit
Kft. 2015. évi beszámolójának jóváhagyása.

98/2016. (V. 26.)
99/2016. (V. 26.)
100/2016. (V. 26.)

101/2016. (V. 26.)

évi

102/2016. (V. 26.)

Kék-Nefelejcs
Hagyományőrző
Kulturális
Örökségvédelmi Egyesület részére hozzájárulás a
Nyírmártonfalva, Kossuth u. 33. sz. ingatlan (volt
görög iskola épülete) székhelyként történő
bejegyzéséhez.

103/2016. (V. 26.)

Green-Logistic Kft. részére hozzájárulás a fogorvosi praxis
működtetési jogának 2016. június 01. napjával Dr. Víg
Priszcilla fogorvosra történő átruházásához, valamint a
feladatellátási szerződés jóváhagyása

104/2016. (V. 26.)
106/2016. (V. 26.)

2016. II. félévi ülésterv jóváhagyása.
Népszavazási kezdeményezés támogatása.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth L. u. 38. szám alatti hivatalos helyiségében
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-án 13.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester, Filemon Mihály, Madarászné Mindig Erzsébet,
Kövér Attila, Piros Tibor, Szakály Zsolt
(6 fő képviselő)
Dr. Fekete Erzsébet jegyző
Gyarmati Lajosné Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület vezetője

Igazoltan távol:

-

A testületi ülésen megjelent lakosok száma: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
ülésén hat fő megjelent, így a testület határozatképes. A testületi ülést megnyitja, javaslatot tesz a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalására.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 6 igen szavazattal
elfogadja.

Napirend:

1. Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
képviselő-testületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.
Előterjesztés írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
2. Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évi adóbevételei teljesítéséről szóló
beszámolójáról.
Előterjesztés írásban.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
3. Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évben végzett belső ellenőrzések és
egyéb külső ellenőrzések éves összefoglaló jelentéséről.
Előterjesztés írásban.
Előadó: Dr. Fekete Erzsébet jegyző.
4. Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztés írásban.
Előadó: SE elnöke.
5. Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről.
Előterjesztés írásban.
Előadó: Polgárőr Egyesület vezetője.
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6. Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Vámospércsi
Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
7. Előterjesztés a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2015.évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
8. Előterjesztés a Kék- Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi egyesület
kérelméről.
Előterjesztés: írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
9. Előterjesztés a Green – Logistic Kft. fogorvosi praxisjog működtetési jogának
átruházása jóváhagyása iránti kérelméről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester
10. Javaslat a települési önkormányzat képviselő-testülete 2016. II. félévi üléstervéről
Előterjesztés írásban.
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása iránti kérelemről.
Előterjesztés: írásban
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester.
12. Egyebek.
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1. NAPIREND

(Polgármesteri jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestületet érintő fontosabb kérdésekről, eseményekről.)
(A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Szóbeli kiegészítésem van a polgármesteri jelentéshez.
Május 23-án és 24-én a Duna Televízió Ízőrző műsorát forgatták a településen. A szerkesztő
és az operatőr úgy nyilatkozott, hogy kedves, kellemes község Nyírmártonfalva. Négy és fél
óra anyagot vettek fel a településről, alapvetően főzőműsorról van szó, de természetesen a
településről is lesznek bejátszások, népszerűsítve ezzel községünket. A műsor szeptemberoktóber hónapban kerül lejátszásra a televízióban.
Gajdos István képviselő megérkezett a testületi ülésre. (13 óra 04 perc.) Hét képviselő van
jelen.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás közgyűlésén vettem részt május 25-én. Ez a Kft. intézi a ROHU pályázatokat, amelyeket most angol nyelven kell benyújtani, mert Romániában történik a
döntés. Múlt hét csütörtökön említettem, hogy Nyírábrányban előzetes egyeztetés folyik az
orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban, konkrét ismeretek birtokában előterjesztést teszek a
képviselő-testület felé. Van-e kérdés a jelentéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a polgármesteri jelentés tudomásul vételét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2016. (V. 26.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a polgármesteri jelentést az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt
tudomásul veszi.
2. NAPIREND

Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évi adóbevételei teljesítéséről szóló
beszámolójáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Látható, hogy a kivetések és az adóbevételek teljesülése jól fedik
egymást. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Pozitív, hogy mind a magánszemélyek kommunális adója,
mind a gépjárműadó bevételek reményeinken felül teljesültek. Ez következetes munka eredménye.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Az adóhátralékok már csak minimálisak lesznek.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Pozitív, hogy jogorvoslat nem érkezett az adóhatározatainkkal
kapcsolatban. Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2016. (V. 26.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a települési önkormányzat 2015. évi adóigazgatási tevékenységéről és
adóbevételéről előterjesztett beszámolót elfogadja.
Megállapítja, hogy az előírt tartozások behajtása érdekében megfelelő
intézkedések történtek. Felhívja az adóhatóságot, hogy a fennálló tartozások
behajtása érdekében további hathatós intézkedéseket foganatosítson.
Határidő:
Beszámolásra:
Felelős:

2016. december 31.
2017. április 30.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző

3. NAPIREND

Előterjesztés a települési önkormányzat 2015. évben végzett belső ellenőrzések és egyéb
külső ellenőrzések éves összefoglaló jelentéséről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Van-e kiegészítés az előterjesztő részéről?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Nincs kiegészítésem.
Kövér Mihály Csaba polgármester: A belső ellenőr vizsgálja az önkormányzat és intézményei
szabályzatait. Számunkra is megnyugtató a belső ellenőrzés, és hogy a szabályzataink a
jogszabályoknak megfelelnek.
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Élelmezési szabályzatot javasol a belső ellenőrzés, és a
hiányzások nyomonkövetése szükséges. Folyamatosan történik a hiányzók dokumentálása az
iskolában, név szerint felírják minden nap a hiányzókat.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző. Így van, jeleztem ezt a problémát az iskola felé, és most már így történik a
hiányzások rögzítése. Normatíva ellenőrzése esetén pontos képet mutat. A szabályzat pedig
időközben elkészült.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem
hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
95/2016. (V. 26.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést az Önkormányzat belső
ellenőrzéséről elfogadja.
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Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: 2017. május 31.

4. NAPIREND

Tájékoztató a Pentafrost Nyírmártonfalva SE 2015. évi tevékenységéről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A szakmai tevékenységről az a véleményem, hogy kis településen
lévő csapat létére jól teljesít az egyesület. Pozitív a sportélet a településen. A TAO pályázattal el kell
számolniuk, nyilván az MLSZ is belenéz a könyvelésbe. Van-e kérdés a tájékoztatóhoz?
Gajdos István képviselő: Ki jelenleg az SE elnöke?
Szakály Zsolt képviselő: Molnár Gábor.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzászólás van-e? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a
beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
96/2016. (V. 26.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
a
Pentafrost-Nyírmártonfalva
Sportegyesület
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja

2015.

évi

5. NAPIREND

Tájékoztató a Nyírmártonfalva Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről.
(A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Részt vettem az Egyesület évzáró ünnepségén, ahol a húsz éves
fennállásukat ünnepelték. A polgárőröket emlékplakettel jutalmaztuk. A szabadidejüket áldozzák erre
a tevékenységre. Az önkormányzatnak az Egyesülettel jó a kapcsolata. Vannak pályázati lehetőségek
az Egyesület részére is. Van-e kérdés a tájékoztatóhoz? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Eredményekben gazdag további munkát kívánok az
Egyesületnek!
A napirend tárgyalásakor megérkezett Gyarmati Lajosné, a Polgárőr Egyesület vezetője.
Gyarmati Lajosné Polgárőr Egyesület vezetője: Az Egyesület nevében egy kis ajándékot szeretnék az
önkormányzat részére átadni, valamint a Bihartordán tartandó Polgárőrnapra szeretném invitálni
polgármester urat és a képviselő-testület tagjait.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
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Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
97/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
A Nyírmártonfalvai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadja.

6. NAPIREND
Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának és Alapító Okiratának módosításáról, valamint a Vámospércsi
Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: Bagamér ki kíván lépni a Társulásból, ezért módosítani kell a
kapcsolódó dokumentumokat. Van-e kérdés az előterjesztéshez? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás?
(Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a társulási Megállapodásról szóló határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodását a határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom a Társulás alapító okirata módosító okiratáról szóló
határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásához 1. számú mellékletként csatolt Vámospércsi
Mikrotérségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 32-7/2016. számú
alapító okiratot módosító okiratát jóváhagyja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

Kövér Mihály Csaba polgármester: Javaslom az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratról szóló
határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás 2. sz. mellékleteként csatolt Vámospércsi Mikrotérségi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 32-8/2016. számú egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester

7. NAPIREND

Előterjesztés a Vámospércs Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2015.évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a VámospércsKistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft., a rendelőintézet működtetője készítette. A
képviselő-testületnek, mint a Kft. egyik tulajdonosának, el kell fogadnia a beszámolót. Az
önkormányzatoknak nem kell plusz anyagi forrást biztosítaniuk a járóbeteg intézet működtetéséhez.
Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom a 2015. évi
beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2015.
évi beszámolóját jóváhagyja.

8. NAPIREND

Előterjesztés a Kék- Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi egyesület
kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
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Kövér Mihály Csaba polgármester: Korábban megalakult a Nefelejcs Hagyományőrző Civil
Társulat, amely a Falumúzeumot működtette. A Társulatnak korlátozottak voltak a
lehetőségei, ezért egyesületi formában szeretnék a továbbiakban ellátni a feladatot.
Egyesületi formában a jövőben akár pályázatot is benyújthatnak majd. Székhelyként
szeretnék bejegyeztetni a falumúzeum épületét. Van-e kérdés? (Kérdés nem volt.)
Hozzászólás?
Madarászné Mindig Erzsébet képviselő: Támogatom a székhelyként történő bejegyzést.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Hozzájárul-e a testület a székhelyként történő
bejegyzéshez?
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:

a Kék-Nefelejcs Hagyományőrző Kulturális Örökségvédelmi Egyesület
kérelmére hozzájárul az önkormányzat tulajdonát képező, Nyírmártonfalva,
Kossuth u. 33. sz. ingatlan (volt görög iskola épülete) székhelyként történő
bejegyzéséhez.
Megbízza a polgármestert, hogy e határozatot Almási Sándor – az Egyesület
alapító tagja – részére küldje meg.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: szerződés aláírására: 2016. június 1.
Határozat megküldésére: azonnal

9. NAPIREND

Előterjesztés a Green – Logistic Kft. fogorvosi praxisjog működtetési jogának átruházása
jóváhagyása iránti kérelméről.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A korábbi fogorvos most már Debrecenben dolgozik, helyette Dr.
Víg Priszcilla látja el a fogorvosi teendőket. A praxisjog átruházásához hozzá kell járulnia a képviselőtestületnek. Van-e kérdés a határozati javaslathoz? (Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás
nem hangzott el.) Javaslom a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:
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a Green-Logistic Kft. (4031 Debrecen, Kristály u. 4. sz.) kérelmének helyt adva
hozzájárul a fogorvosi praxis működtetési jogának 2016. június 01. napjával
Dr. Víg Priszcilla fogorvosra történő átruházásához és a feladatellátási
szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.

10. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A kötelező ülésszám hat. A tervezet a kötelező napirendeket
tartalmazza. Az ülésterv bármikor módosítható, bármikor felvehető plusz napirend. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Javaslom az ülésterv elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2016. (V. 26.) sz.
határozata
a képviselő-testület:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. II.
félévi üléstervét az előterjesztett tartalom szerint jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a testületi ülések előkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Kövér Mihály Csaba polgármester
Határidő: folyamatos
Kövér Mihály Csaba polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
rendelkezései szerint a következő napirend tárgyalására zárt ülés tartását rendelem el.

EGYEBEK
Kövér Mihály Csaba polgármester: A mai napon kaptam egy kezdeményezést azzal kapcsolatban,
hogy határozattal támogassuk a népszavazási kezdeményezést. Nem látom akadályát. Van-e kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.) Ismertetem a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2016. (V. 26.) sz.
határozata
A képviselő-testület:
elutasítja az Európai Unió kényszerbetelepítésre vonatkozó terveit. A
kényszerbetelepítés jogtalan, értelmetlen és veszélyes. Növeli a bűnözés
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kockázatát és a terrorveszélyt, veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális,
egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kényszerbetelepítést, védje meg
Magyarországot és a magyar embereket!

Filemon Mihály képviselő: Kérném, hogy foglalkozzon a testület a díszpolgári cím adományozásával!
Már öt éve van erről szó, szenteljünk rá időt, próbáljuk már megtárgyalni! Tegyünk lépést az ügyben!
Kövér Mihály Csaba polgármester: Júniusban lesz rendkívüli testületi ülésünk. A testület közvetlenül
is tehet javaslatot a díszpolgári címre, és hozhatunk róla határozatot.
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Konkrétan tegyen a testület javaslatot! Kérem nézzék meg a rendeletet,
és adott esetben minden címre javaslatot lehet tenni.
Filemon Mihály képviselő: Természetesen. Konkrétan tegyünk javaslatot!
Kövér Mihály Csaba polgármester: A díszpolgári címre én is tehetnék javaslatot, de nem szeretném,
ha úgy tűnne, én kitaláltam, kinek adjunk díszpolgári címet. A testület kollektívan kezdeményezzen!
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Még kellő idő van az előkészítésre.
Filemon Mihály képviselő: Szeretném kérni, hogy a hivatal előterében lévő tájékoztató táblát
frissítsük már! Elavult adatokat tartalmaz.
Kövér Mihály Csaba polgármester: Természetesen csináltatok egy új táblát.
Gajdos István képviselő: A Szociális Gondozó és Közösségi Ház elnevezés marad?
Dr. Fekete Erzsébet jegyző: Igen. Ennek az épületnek ez az elnevezése.

Egyéb napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában a polgármester az ülést bezárja.

k. m. f. t.

Dr. Fekete Erzsébet
jegyző

Kövér Mihály Csaba
polgármester
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