10-5/2012.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
ÉS
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
2012. február 28.-án
megtartott együttes ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak
15/2012.(II.28.) számtól
19/2012.(II.08.) számig
Ügyrendi és Jogi Bizottságnak
4/2012.(II.28.) számtól
8/2012.(II.28.) számig.
T Á R G Y S O R O Z A T:

1./ A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
3./ A helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonná minősítéséről készült előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
4./ Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
5./ A játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról készült előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
N y í r b é l t e k, 2012. február 28.
Káplár István
elnök

Dr. Imre Gyula
elnök

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságának, Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2012. február
28.-án megtartott együttes ülésén.
Távol van: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről Agócs János bizottsági tag.
Tanácskozási joggal részt vesz: Csik Mihály polgármester
Kertész Gáborné jegyző
Madarász Tibor alpolgármester
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos.
Tanácskozási joggal részt vesz: Gyarmati Attila iskolaigazgató
Zelenák Béláné óvodavezető
Kiss Jánosné Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona
képviseletében
Káplár István elnök: Köszöntöm az együttes bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részéről az elnök és
2 fő bizottsági tag, az Ügyrendi és Jogi Bizottság részéről az elnök és 1 fő bizottsági tag
megjelent. Az együttes bizottsági ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban szereplő
napirendek megtárgyalását.
Csik Mihály polgármester: Az utolsó napirendet javaslom, vegyük le napirendről, mert a
támogatás belefér a lakásfenntartási támogatásba, a kiadott anyag az nincs ilyen kedvező,
mintha lakásfenntartási támogatást kapna az idős személy havonta.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Ezek az idősek eddig nem igényelték a lakásfenntartási
támogatást?
Csik Mihály polgármester: Javasoljuk levenni napirendről az előterjesztés megtárgyalását és
megkeressük ezen idős személyeket, akik lakásfenntartási támogatást kaphatnak.
Káplár István elnök: Az 55 éves és afeletti korosztályra javaslom kiterjeszteni ezt a dolgot,
mert sokan még nem kapnak nyugdíjat és nem tudják befizetni a szemétszállítás díját.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen
szavazattal a meghívóban szereplő 6. napirend levételét és a 1-5. napirendek megtárgyalását
e l f o g a d t a.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal a
meghívóban szereplő 6. napirend levételét és a 1-5. napirendek megtárgyalását e l f o g a dt a.
1. N A P I R E N D
Tárgy: A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.

Előadó: Csik Mihály polgármester: A rendelet-tervezet és 2 határozat-tervezet került kiadásra
valamint az intézmények elemi költségvetése. A működési hiány lecsökkent a 71 millióról,
van olyan költséghely pl. az erdőtelepítésnél ahol nőtt az összeg, mert nem volt korábban
megtervezve a csemete költsége. Az erdőművelő tanfolyamban végzett személyek jelenleg is
foglalkoztatva vannak, a csemete tavasszal kerül elültetésre.
Dr. Imre Gyula bizottsági tag: Hol lesz ez?
Csik Mihály polgármester: A Szállás dűlőben.
Tomosi Gyula bizottsági tag: A kőris értékesebb, de annak sem olcsóbb a telepítési költsége.
Káplár István elnök: A kőris sem fejlődik gyengébben, mint a nyár, a nyárfát fél annyi
összegért lehet eladni, a kőris legalább 10-szerese a fehér vagy a szürke nyár értékének.
Kertész Gáborné jegyző: Megkerestük az erdőmérnököt, aki azt mondta, hogy nem lehet a
pályázatban meghatározott fafajtán módosítani.
Káplár István elnök: Tavaszi rendelésnél, telepítésnél kicsi az esély, hogy ez be lesz most
telepítve.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Az éger is jobb fa, mert bírja a vizet és az is kemény fa.
Káplár István elnök: Lassan kifutunk az időből.
Kertész Gáborné jegyző: Megnézzük a helyettesítő fát.
Káplár István elnök: Ahol nem áll víz, ott elbírja az akác fát is a terület és a fűtési értéke
nagyobb mint a nyáré.
Dr. Imre Gyula elnök: A helyrajzi számok meg vannak már? Annak idején azt mondtuk,
amikor a vadásztársaság visszalépett a túligénylés kapcsán, hogy 5 éves bérletbe megkapjuk
az ott lévő L alakú területet. Azért kérdezem, mert most az önkormányzat megszántotta azt a
területet.
Csik Mihály polgármester: Lehet, hogy benne van az említett terület.
Dr. Imre Gyula elnök: Ez úgyis csak akácra alkalmas, mert ott domb van.
Tomosi Gyula képviselő: A szürke nyár tervezést azért nem értem, mert egy értéktelen fa,
ezen kívül nagyon sok fafajta van ami sokkal értékesebb.
Tomosi Gyula képviselő: A temetővel szemben van egy szürke nyár, az már jól beállt.
Csik Mihály polgármester: Az említett terület önkormányzati tulajdonba került csereként.
Dr. Imre Gyula elnök: Vannak ebben a táblában lentes gyepterületek, azok is be vannak
tervezve?
Káplár István elnök: Úgy emlékszem azok ki vannak véve belőle.

Dr. Imre Gyula elnök: Megnézzük holnap Gabival.
Csik Mihály polgármester: Köszönjük a segítséget.
Káplár István elnök: Lehet, hogy szerencsésebb lett volna más irányba tervezni, mert az ÉNy-i részen lesznek benne 10 méteres sorok is. Átgondolandó, ha végképp nem lehet más fát
telepíteni, akkor jobb ha visszaadjuk az egész pályázatot.
Csik Mihály polgármester: Nem mi pályáztuk, hanem a kistérség pályázta, arra kaptuk az
eszközöket is, traktort, az erdőművelő embereket. Annak idején arról volt szó, hogy benne
lesz a csemete is, de kihúzták a költségét.
Káplár István elnök: Lesz-e értelme az akácot telepíteni? Van olyan sor, ahol a két vége akác,
a közepe szürke nyár. Az nehezen művelhető, kivitelezhető.
Csik Mihály polgármester: Ezt a dolgot felül kell vizsgálni nagyon gyorsan, az erdőfelügyelőséggel is egyeztetni kell.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Vásárosnamény és Mátészalka környékén elegyítve vállalják a
szürke nyárt akáccal, 20% szürke nyárral elegyítve kell vállalni, minden 5. szál szürke nyár.
Káplár István elnök: A vegyes állományt a korábbi időben még több összeggel támogatták.
Mivel a támogatása nem ugyanaz, akkor nem fogja az akácot elfogadni.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Olyan fa legyen ami az iskolánál is felhasználható és értékes fa.
Madarász Tibor alpolgármester az üléstermet elhagyta.
Káplár István elnök: A cafetériával kapcsolatos határozat-tervezetre vonatkozóan javaslom,
hogy a kötelező étkezőknél a rezsi költséget ne számítsuk fel, így a térítési díj összege
közeledne az Erzsébet utalvány összegéhez. Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet
és a 2012. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről szóló határozattervezetet javaslom a Képviselő-testület elé terjeszteni elfogadásra.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
15/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.
A Bizottság
Javasolja a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról készült
előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra, továbbá az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezet, a 2012. évi költségvetés végrehajtásához
kapcsolódó intézkedésekről szóló határozat-tervezet elfogadását javasolja.

A munkahelyi étkeztetés, Erzsébet utalvány és köztisztviselő cafetéria juttatás
igénybevételének szabályozásáról szóló határozat-tervezet módosítását javasolja azzal, hogy a
kötelező étkezőknél a rezsi költséget a dolgozónak ne számítsák fel, a térítési díj összege így
közeledne az Erzsébet utalvány összegéhez.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
4/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.
A Bizottság
Javasolja a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról készült
előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra, továbbá az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről készült rendelet-tervezet, a 2012. évi költségvetés végrehajtásához
kapcsolódó intézkedésekről szóló határozat-tervezet elfogadását javasolja.
A munkahelyi étkeztetés, Erzsébet utalvány és köztisztviselő cafetéria juttatás
igénybevételének szabályozásáról szóló határozat-tervezet módosítását javasolja azzal, hogy a
kötelező étkezőknél a rezsi költséget a dolgozónak ne számítsák fel, a térítési díj összege így
közeledne az Erzsébet utalvány összegéhez.

2. N A P I R E N D
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
Tomosi Gyula bizottsági tag: Az elmúlt ülésen beszéltünk róla. Javaslom a rendelet-tervezetet
a Képviselő-testület elé terjeszteni elfogadásra.
Kertész Gáborné jegyző: Annak figyelembevételével készült el az anyag.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
16/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről
A Bizottság
Javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé
terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
5/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezéséről
A Bizottság
Javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé
terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.
3. N A P I R E N D
Tárgy: A helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítéséről készült előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester: A nemzeti vagyonról szóló törvényből egy rész mellé van
csatolva. Amely dolgokat a törvény felsorol, már a saját erejénél fogva a nemzeti vagyon
része. Csak a törvény által előírtakat javasoljuk a nemzeti vagyon körébe sorolni.
Káplár István elnök: A tulajdonviszonyokat nem befolyásolja csak az elkótyavetyélést
próbálja megakadályozni az állam. Javaslom az előterjesztést a képviselő-testület elé
terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet elfogadását.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Azt nem értettem, hogy át kell adni a nemzeti vagyont az
államnak?
Csik Mihály polgármester: Csak a besorolásáról van szó.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
17/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítéséről készült előterjesztés véleményezéséről.
A Bizottság
Javasolja a helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítéséről készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni
megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
6/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítéséről készült előterjesztés véleményezéséről.
A Bizottság
Javasolja a helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítéséről készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni
megtárgyalásra és a határozat-tervezet elfogadását.
4. N A P I R E N D
Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
Káplár István elnök: Teljes mértékben ne zárjuk ki a disco lehetőségét.
Tomosi Gyula bizottsági tag: A péntek, szombati nyitva tartást javasolnám 1, 2 órában
elfogadni. A fiatalok is tudjanak szórakozni, de ne zavarják a lakosságot sem.
Kertész Gáborné jegyző: Szerencsésebb dolog lenne órában meghatározni, hogy meddig
tarthat nyitva.

Dr. Imre Gyula elnök: Ha a fiatalok fejével gondolkodunk ők 11 órakor indulnak el bulizni.
A munkaszüneti napot megelőző napon kellene egy kicsit nyújtani.
Káplár István elnök: 3 óráig javaslom. Nyírlugoson is bezárt a disco mert 1 óráig nem lehet
gazdaságosan működtetni.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Én javaslom a 2 órát meghatározni.
Kertész Gáborné jegyző: 200 méteres körzetbe a rezgő dübörgést nem tudja kivédeni
semmilyen technikával a vállalkozó.
Káplár István elnök: Lakott területen kívül lehet?
Kertész Gáborné jegyző: Lehet.
Dr. Imre Gyula elnök: Egy óráig lehetne, a Becsali Presszó pedig 2 óráig van nyitva.
Káplár István elnök: ÁNTSZ kötelessége, de a Jegyző Asszony jogkörében kimehet
ellenőrizni a Becsaliba.
Az lenne egészséges, ha külső helyen lenne a disco. Általános szabályként a 24 óra helyett 01
óra lenne az első munkaszüneti napot megelőző napot. Javaslom még beletenni, hogy egyedi
elbírálással a testület dönthessen.
Tomosi Gyula bizottsági tag: Javasolnám az este 10 órát a munkaszüneti napokon.
Káplár István elnök: A családi eseményt, zártkörű eseménnyel kiegészíteni javaslom.
Kertész Gáborné jegyző: A javaslat alapján a 3. §. (1) bekezdés így szólna: „A rendelet
hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap és munkaszüneti napon: 600
órától 2300 óráig, péntek, szombat, valamint munkaszüneti napot megelőző napon 600 órától
0100 óráig tarthatnak nyitva.”
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
18/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezéséről.
A Bizottság
Javasolja az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet
elfogadását az alábbi javaslat figyelembevételével:
3. §. (1): „A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap és
munkaszüneti napon: 600 órától 2300 óráig, péntek, szombat, valamint munkaszüneti napot
megelőző napon 600 órától 0100 óráig tarthatnak nyitva.”

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
7/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztés véleményezéséről.
A Bizottság
Javasolja az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról készült
előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a rendelet-tervezet
elfogadását az alábbi javaslat figyelembevételével:
3. §. (1): „A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig, valamint vasárnap és
munkaszüneti napon: 600 órától 2300 óráig, péntek, szombat, valamint munkaszüneti napot
megelőző napon 600 órától 0100 óráig tarthatnak nyitva.”

5. N A P I R E N D
Tárgy: A játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról készült előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
Káplár István elnök: Örülök neki, hogy eltűnnek a játékgépek a faluból.
Kertész Gáborné jegyző: Erre a rendeletre hivatkozva új gépet nem lehet hozni.
Káplár István elnök: Nem értek egyet azzal, hogy a felsorolt utcákon lehessen telepíteni
játékgépet.
Kertész Gáborné jegyző: A település teljes területéről nem lehet kitiltani.
Káplár István elnök: A Malom utcát javaslom meghagyni az utcában élő lakosság
hozzájárulásával.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 3 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
19/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról készült előterjesztés véleményezése.
A Bizottság
Javasolja a játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a
rendelet-tervezet elfogadását az a módosítással, hogy a rendelet 1. számú mellékletében a
Malom utcát javasolja meghagyni, az utcában élő lakosság hozzájárulásával javasolja a
játékterem létesítését.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁGÁNAK
8/2012.(II.28.)
BIZOTTSÁGI HATÁROZATA
A játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról készült előterjesztés véleményezése.
A Bizottság
Javasolja a játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról készült előterjesztést a Képviselő-testület elé terjeszteni megtárgyalásra és a
rendelet-tervezet elfogadását az a módosítással, hogy a rendelet 1. számú mellékletében a
Malom utcát javasolja meghagyni, az utcában élő lakosság hozzájárulásával javasolja a
játékterem létesítését.
Mivel több tárgy nem volt Káplár István elnök a bizottságok együttes ülését bezárta.
N y í r b é l t e k, 2012. február 28.

Káplár István
elnök

Dr. Imre Gyula
elnök

