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Nyírgelse, 2009. december 03.

Nagy Csaba
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2009.
december 02-án megtartott üléséről.
Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester, Földesi László alpolgármester,
Kovács Miklós, Enyedi János, Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselők.
Igazoltan maradt távol: Szilágyi Józsefné, Pintye Magdolna, Goda Ferenc
képviselők.
Meghívottak: Nagy Sándor Polgárőrség vezetője
Lipcsei Lászlóné pedagógus
/Jelenléti ív mellékelve!/
Nagy Csaba polgármester üdvözli a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van, 3 igazoltan maradt távol.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Kovács Miklós és Baloghné Enyedi Gyöngyike
képviselők.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: Nagy Csaba polgármester
2./ A gyerekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző
3./ Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának és
társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző
4./ Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Nagy Csaba polgármester

-25./ Beszámoló az Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Nagy Csaba polgármester
6./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Nagy Csaba polgármester
7./ Egyebek

A Képviselő- Testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az ismertetett
napirendi pontok tárgyalását.
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett.
1./ Napirend: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Nagy Csaba polgármester:
- Döntöttünk arról, hogy beadjuk a Működésképtelen Önkormányzatok
pályázatát, melyről már döntés is született, 3,5 M Ft-ot nyertünk. Ezt a
lehetőséget még egyszer kihasználtuk, november 20-ig adtuk be a
pályázatot, de még döntés nem született.
- ÖNHIKI II. ütem beadtuk a pályázatot határidőben. A
Pénzügyminisztérium honlapján épp ma jelent meg a döntés, 4,2 M Ft-ot
kaptunk.
- Az elmúlt testületi ülésen döntés született arról, hogy megterveztetjük a
szennyvíz telepet, amelyre a megbízást már meg is adtam. A tervező
december 15-ig ígérte a szennyvíztelep megtervezését, abban a
konstrukcióban, amelyben a Képviselő- Testület meghatározta. A
debreceni Vízmű Zrt. kérte, hogy feltétlenül egyeztessek velük annak
érdekében, hogy a későbbiekben felmerülő problémákat megelőzzük. A
tudomásom szerint ez az egyeztetés már meg is történt a tervezővel, így le
lehet zárni a munkát.
- Az Orvosi Rendelő pályázat beadásáról szintén döntöttünk a rendkívüli
testületi ülésen. Sajnos a beadási határidőt eltolták 2010. február 15-ig.
- Ellenőrzés történt a bezárt szeméttelepen. A Környezetvédelmi hatóság
kifogásolta, hogy nincs bekerítve a monitoring kút, december 15-ig
kaptunk erre haladékot. A kút lezárását is kérték. Az ellenőrzést még
egyszer majd el fogják végezni. Még a szemétteleppel kapcsolatban csak
annyit szeretnék elmondani, hogy a korábbiakban döntés született arról,
hogy csatlakozzunk a Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás
rekultivációs programjához. Ezzel kapcsolatosan kétszer volt gyűlés, ahol
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viszonyokat. A rekultivációs pályázat elkészítése megtörtént, benyújtásra is
került, nyertek 40 M Ft-ot az előzetes munkálatok elvégzésére. Én
megnéztem, mi is benne vagyunk a rekultivációs pályázatba, a tulajdoni
viszonyokat pedig igyekszünk megoldani. A szerződés megírása már
megtörtént, 200 e Ft lett kifizetve.
Goda Ferenc képviselő megérkezett.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az ellenőrzésen én vettem részt, csak a kutat kell
bekeríteni, nem az egész telepet.
Nagy Csaba polgármester:
- A beiskolázási támogatás a középiskolás, főiskolás és egyetemista
gyerekeknek az elmúlt évhez hasonló összegben kifizetésre került.
- Elkészült a fűtési rendszer átalakítása az óvodában és az iskolában.
November 01. óta fűtünk fával az intézményekben, s a megtakarítás már
is jelentkezik a gázszámlában. Az Óvoda gázszámlája 27 e Ft, a havi 108
e Ft-os gázszámla helyett. Az Iskolánál ez még nem jelentkezett. A
munkálatok elvégzése az árajánlatnak megfelelően 1.369.313 Ft-ba került.
Ami viszont nem volt betervezve az egy 2500 l-es kuffer tartály
beszerelése, ami folyamatosan adagolja a megfelelő vízmennyiséget. Ez
sajnos szükséges volt a rendszer működtetéséhez, melynek az ára 365 e Ft
volt. A számlák kiegyenlítése még a mai napig sem történt meg.
- A múlt hónap végén tárgyaltam a Nyírségi Szárnyas Kft. új
vezetőségével, akik január első napjaiban kezdik meg a tevékenységüket.
Jelen pillanatban nagyon készségesek minden együttműködés
tekintetében. Arra is ígéretet kaptam, igaz csak szóban, hogy a fennálló
tartozásokat kiegyenlítsék. Sajnos abban egyáltalán nem bízok, hogy az
év végéig kiegyenlítse még a felszámolás alatt működő cég a tartozását.
Ugye azt mindenki tudja, hogy új induló cég nem kötelező adót fizetni
csak 2011. május 31-ig. Ez befolyásolja a jövő évi költségvetésünket is.
- Kistérségi Társulási ülés 2 volt az elmúl időszakban. Indítványozni fogják
a belső ellenőrzési ütemterv elfogadását. Nézeteltérések vannak a
társuláson belül ama tekintetben, hogy a Kistérség felé tartoznak az
Önkormányzatok. Mi is tartozunk több mint 3 M Ft-tal. Még türelmesek,
de nekik is kell a pénz. Az inkasszó lehetőségét is felvetették, mivel benne
van a társulási megállapodásban. Én december 31-ig kértem írásban
haladékot. Ennek ellenére a Társulás működése stabil. Volt egy 3 napos
tapolcai Kistérségi látogatás, ahol meglátogattuk a tapolcai Kistérséget. A
Balaton felvidéken 30 település működik egy kistérségben. Ők már
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önállóan oktatási intézményt, a többi település, már mind társult.
- A Vízmű vezetőségét felkerestem Enyedi János képviselő kérésére.
Elmondták, hogy december 15-ig van beszámolási kötelezettségük az
évben elvégzett munkák tekintetében, amit meg is fognak tenni a
következő testületi ülésen.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Kovács Miklós felkeresett a múlt héten a Cirkusz
ittléte tekintetében. Elmondta, hogy a Sportpályán sok a szemét. Én megnéztem
a terepet, én nem láttam szemetet a területen. Felszólítottam őket, hogy hagyják
el a területet. 30 e Ft-ot a pénztárba befizettek bérleti díj és áramdíj tekintetében.
Azt mondták, hogy december 10-ig elhagyják a területet, kérték, hogy addig
maradjunk türelemmel.
Nagy Csaba polgármester: Megkeresett egy úr a szociális kártya bevezetésével
kapcsolatosan. Én véleményem szerint ezzel nem kell foglakozni, mert még nem
kidolgozott ez a rendszer. A boltoknak is nagy beruházás, mert terminált kell
kihelyeztetniük, ami nem kis összeg. Még az sem letisztázott, hogy mi van
akkor, ha több pénzt utalnak a kártyára, hogyan lehet ekkor visszavenni tőlük.
Szerintem ez a rendszer még nem kidolgozott. Nem tudjuk akkor levonni a
tartozásokat sem, mert a kártyáról már nem lehet. Ha a Képviselő- Testület úgy
gondolja egy későbbi ülésre meghívom az urat, lehet erről tárgyalni.
Enyedi János képviselő: Ha jól értelmezem a működésképtelen és az ÖNHIKIs pályázaton elnyertünk 7,5 M Ft-ot, amelynek én nagyon örülök. Reméljük,
hogy a beadott pályázaton is valamennyi pénzösszeghez még hozzá fogunk
jutni.
A szennyvíz telep tervezésével kapcsolatban remélem nem az lesz a végkifejlet,
hogy Kovács Gyula pénzt kér az áttervezésért. Ezzel kapcsolatosan egy néhány
soros írásbeli tájékoztatást kértem volna.
Ugyanúgy az Orvosi Rendelő pályázattal kapcsolatban is bővebb írásbeli
tájékoztatást vártam volna. Sajnálom, hogy már megint eltolták a beadási
határidőt.
Szemétteleppel kapcsolatosan a monitoring kút teteje régen le volt zárva lakattal
és lánccal egyaránt. A bekerítését jogosnak tartom.
Az iskola fűtésével kapcsolatosan örülök neki, hogy elkészült, remélem, hogy ez
könnyebbé teszi majd az iskola gazdálkodását is. A kuffer tartállyal
kapcsolatosan csak annyi a megjegyzésem, hogy aki ezt a rendszert megtervezte,
annak gondolnia kellett volna arra is, hogy erre szükség lehet. Az, hogy utólag
derült ez ki, egy kicsit rosszul esik, de hát ki kell fizetni.
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községnél nincs önálló oktatási intézmény.
Nagy Csaba polgármester: Én azt mondtam, hogy csak Tapolca város tart fent
önálló oktatási intézményt, a többi település társulásban látja el ezt a feladatot. A
Kistérségben kb. 40 e ember él. Tapolca 18 e lélekszámú. A települések
nagysága közel azonos, mint a miénk, de ők is belátták, hogy csak így tudják az
oktatást fenntartani, ha társulnak.
Enyedi János képviselő: Csak azért vettetem fel ezt a kérdést, mert ha abban a
térségben ilyen jól működik a társulás, akkor be kellene ezt nekünk is mutatni.
Itt csak arra megy ki a játék, hogy a másikat hogyan tudjuk kizsákmányolni,
hogyan tudnak bennünket kihasználni.
Nagy Csaba polgármester: Nem úgy kell ezt érteni, hogy csak egy oktatási
intézmény van a Kistérségben, hanem 1 önálló van Tapolcán, s 5-6 település
fogott össze, s látják el társulásban az oktatási feladatokat.
Enyedi János képviselő: Nekem csak az esik rosszul, hogy a környéken mi
vagyunk a legkisebbek, s mi rajtunk akar mindenki nyerészkedni. A lakosság
összetétele alapján mindenkinek megfelelnénk, csak ez nekünk így nem jó. Az
előző összevonások miatt már ennek megittuk a levét, s még a mai napig sincs
ennek vége.
Nagy Csaba polgármester: A Vodafone, Pannon szerződés külön- külön
megköttetett 60%, 40% megosztásban Nyírgelse és Nyírmihálydi között.
Aláírásra került mind a két részről a szerződés, s már meg is érkezett a bérleti
díj. A T- Com a mai nap küldte meg a bérleti díjat.
Enyedi János képviselő: A telefon tornyon munkálatok folynak már több mint
egy hete. Úgy tűnik nekem, hogy lebontásra fog kerülni.
Nagy Csaba polgármester: Én erről nem tudok semmit, ebben az ügyben nem
keresett senki.
Nagy Sándor: Csak karbantartás folyik rajta, a csavarokat cserélik ki.
Kovács Miklós képviselő: Én is örülök neki, hogy nyerő lett a két pályázat.
Szennyvíz telep áttervezést hányszor kellesz még elvégeztetni? Önállóan fogjuk
beadni ezt a pályázatot, van közösen a többi településsel.
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legjobb, ha csak Nyírgelse adja be egyedül a pályázatot.
Kovács Miklós képviselő: A kút bekerítése szerintem is rendben van, de az
régen le volt zárva lakattal.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én amikor kint voltam az ellenőrzésen, nem volt
lezárva, de ezt már pótoltuk.
Kovács Miklós képviselő: Rekultivációs pályázat tekintetében én úgy
emlékszem, hogy 10 M Ft van elkülönítve Nyírgelsének.
A fűtés átalakításával kapcsolatosan csak annyi, hogy én is örülök neki, hogy ez
megtakarítást eredményez.
Nyírségi Szárnyas Kft. tekintetében elég bonyolult a helyzet. Nekik az lenne a
kötelességük, hogy fizessék meg az adót. Mi lesz akkor, ha majd az új cég is
becsődöl, se adó, se SZJA.
Kistérségi Társulás ügyében csak annyit, hogy ott egységes összefogás van. Ez
nálunk így nem működik, a Kistérség ezt így nem koordinálja. Mi mindenféle
tekintetben gazdaságilag és erkölcsileg is vesztesen szállunk ki mindenféle
társulásból. Gazdaságilag olyan veszteségeket szenvedtünk, hogy a falu határa
idegen kézre került, a falubelieknek nincs tulajdona, csak kis mértékben. Az
idegenek elbirtokolták a falu határának 2/3-át. Én nekem emiatt vannak
aggályaim a társulás tekintetében. Nekem ez a véleményem.
A Sportpálya tekintetében november 17-én a rendkívüli ülésen kaptuk azt a
tájékoztatást, hogy itt lakik a társulat egy része, a többi elment Szlovákiába. A
szemét be volt dobálva az én kertembe, azért szóltam. Ami előtt szóltam, akkor
jöttek meg Szlovákiából, s egész éjszaka mulatoztak, kurjongattak, s ekkor
keletkezhetett a szemét is.
Nagy Csaba polgármester: Igaz, hogy az elején csak néhány napról volt szó,
de megkértek, hogy még had maradjanak. December 10-ig kaptak haladékot, s
ekkor mennek tovább. Az ígérték, hogy a szemetet, amit felhalmoztak,
eltakarítják maguk után.
Földesi László alpolgármester: Én csak azt szeretném nagyvonalakban
vázolni, hogy milyen károkat okozott a Nyírgelse- Nyírbogát társulás. Amikor
lehetőség nyílt a kárpótlási jegyek levásárlására, a törvény úgy rendelkezett,
hogy a társ község lakosai jöhetnek vásárolni saját kárpótlási jeggyel a társult
faluba. Én felszólaltam egy közös társulási gyűlésen, és megkértem a
nyírbogátiakat, hogy ne jöjjenek Nyírgelsére, s a nyírgelseiek sem mennek
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megakadályozni a felvásárlást.
Nyírségi Szárnyas Kft. tekintetében ki van függesztve egy környezetvédelmi
felülvizsgálat lebonyolítása. Ezzel kapcsolatban csak annyit akarok mondani,
hogy nyáron a csapadékelvezető árokban folyt a víz akkor is, amikor nem esett
az eső. Ezt meg kell nézni, mert akkor valahonnan oda engednek más vizeket is.
Ezt írásban is be fogom terjeszteni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- Testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
71/2009.(XII.02.) KT számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Képviselő- Testület
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról előterjesztett
polgármesteri tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette.
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirend: A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az 5 évre megköttetett szerződés lejárt, s most meg
kell hosszabbítani. Ez az átmeneti otthon azért jött létre, ha a szülőnek lakhatási
gondja van, tudjon hova fordulni. Az elmúlt 5 évben erre nem volt példa.
Enyedi János képviselő: Az én véleményem szerint is a szerződést meg kell
kötni. Ez az ellátás az Önkormányzat kötelező feladatai közzé tartozik. Az Ötv.
1990-ben a kötelező feladatokhoz fejkvótát rendelt, ebből ezt meg is lehetett
valósítani. Miért csak az anya szülő? Miért csak azt kell elhelyezni?
Pintye Magdolna megérkezett!
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a térítési díj között különbség van akkor, azt az Önkormányzatnak kell kifizetni.
Annak örülni kell, hogy a feladatot ellátják, de azzal a hangnemmel nem értek
egyet, ahogy a kiegyenlítés mikéntjét kérik. Szerződést kötnek az ellátottal, s a
házirendet is be kell tartani, mert ha nem, akkor ki fogják tenni az intézményből.
Ezt csak azért emeltem ki, mert ez által nekünk is nagyobb társadalmi rendet
kellene tartani. Ha tőlünk ilyen hangnemben kérnek, akkor mi is
alkalmazhatnánk ezt.
Dr. Laktos Péter jegyző: A Megyei Önkormányzat sajnos ilyen feltételekkel
köti meg a szerződést.
Enyedi János képviselő: A szerződést meg kell kötni, ezt helyeslem, csak a
hangnemmel nem értek egyet.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Dicséretes dolog, hogy ezt kötelező
feladatnak adják az Önkormányzatoknak, s van erre lehetőség. Csak nekem
azzal van problémám, hogy ez a szociális háló nagyon hangzatos szó, mindenkit
papíron lefed, de a valóságban ez nem így működik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- Testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
72/2009.(XII.02.) KT számú
határozata
a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása céljából
történő ellátási szerződés megkötéséről
A Képviselő- Testület
1./ a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 45-48.§-ában szabályozott
gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása céljából, a
törvény 94.§ (2) bekezdése és 97.§-a alapján a SzabolcsSzatmár- Bereg Megyei Önkormányzattal (4400 Nyíregyháza
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a melléklet szerint jóváhagy
2./ felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés
aláírására.
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett:
3./ Napirend: Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás alapító
okiratának és társulási megállapodásnak módosítása
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ahogy a Hivatal és az Iskola alapító okiratát
módosítottuk, itt is ezt kell elvégezni, át kell vezetni a 2010. évi szakfeladat
változásokat.
Kovács Miklós képviselő: A változást el kell végezni, de ebből nem derül ki,
hogy csak az elvégzett szolgáltatásért kell fizetni. Ha az EU tagjai vagyunk,
akkor ez a rendszer miért nem működik egyformán. Külföldön csippes rendszer
van, csak annyiért fizetsz, amennyit szemeteltél. Miért kell fizetni, ha nem is
tettünk ki szemetet. Mikor fogunk addig eljutni, hogy ez a rendszer változzon,
ez az előterjesztésből nem derül ki. Sokan kiteszik a szemetet az út szélére, a
földek végébe, s a tulajdonosokat büntetik meg. Ki fogja ezt rendbe tenni? Én
elfogadom a módosítást, de ez nem mindenkire vonatkozik, mert nem mindenki
fizet.
Enyedi János képviselő: Az előterjesztést elolvastam, s nem tudtam eldönteni,
hogy 3 vagy 4 okiratot kell keresni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: 1. sz. m. az alapító okiratot módosító okirat, 2. sz.
m. az egységes szerkezetű alapító okirat, 3. sz. m. a megállapodás.
Enyedi János képviselő: Már én is rájöttem erre, hogy ez így van. Itt minden ki
van fejtve, de én azzal nem értek egyet, hogy a települések lakosság arányosan
szavaznak. Nyírgelsének kicsi 0,36% a szavazati aránya. Ezzel hogyan lehet
szavazni?
Nagy Csaba polgármester: Ez így van már most is. Nem község arányosan,
hanem lakosság arányosan lehet szavazni.
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szempontból. 2003-ban társultunk, a lakosság arányában 10 Ft/fő társulási
támogatást szavaztunk meg. A fejlesztésekhez való támogatás is lakosság
arányosan fog megtörténni. A kilépés az én olvasatomba igen nagy
kínszenvedés lenne, mert ha kilépünk, akkor a vagyonból nem kapunk semmit.
Ez az építkezés elindult már egyáltalán?
Nagy Csaba polgármester: Ez az egész rendszer úgy működik, hogy mi
megyén belül Nyíregyházához vagyunk besorolva. 3 lerakó lesz a megyében, a
nyíregyházi, a nagyecsedi és a kisvárdai. A kisvárdai és a nagyecsedi december
31-ig elkészül, de a nyíregyházi nem. Ennek ellenére január 01-től
Nyíregyházára kellesz hordani a szemetet, 20 évre fog működési engedélyt
kapni.
Enyedi János képviselő: Én ezt értem, de mélységesen felháborít. Az mit
jelent, hogy az társulás elnöke és alelnöke tiszteletdíjat kaphat? Mennyi ez az
összeg, kit terhel a legnagyobb felelősség?
Pintye Magdolna elhagyja az üléstermet.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Nekem ezzel kapcsolatosan vannak
kétségeim. Jó lenne, ha kidolgozhatnánk egy új fizetési rendszert, mindenki csak
annyit fizessen, amennyit szemetelt. Én tartózkodni szeretnék, mert vannak
benne olyan részek, amelyekkel nem értek egyet.
Nagy Csaba polgármester: Amikor létre jött a Társulás nem erről volt szó.
Még az új szemétlerakók meg sem épültek, de már is felháborodást keltenek. A
szállítási díjak pedig horribilis összegre fognak rúgni, mert nekünk is csak
Nyíregyházára lehet a szemetet szállítani. Ha nem társultunk volna, akkor sem
marad már lehetőségünk, mivel a szakolyi telepet csak december 31-ig
engedélyezik nyitva tartani. Egyenlőre a szolgáltatók ugyanazok maradnak a
megyében, mivel érvényes szerződés van velük kötve, s ezt nem lehet
felbontani. Véleményem szerint egységes díjakat kellesz majd megállapítani a
megyében, mert abból is csak gondok lesznek. Enyedi János képviselő kérdésére
pedig csak annyit szeretnék reagálni, hogy sem az elnök, sem az alelnök nem
kap tiszteletdíjat a munkájáért.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
73/2009.(XII.02.) KT számú
határozata
Nyíregyháza és Térsége Hulladék- gazdálkodási Társulás
Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának
módosításáról
A Képviselő- Testület
1./ A Nyíregyháza és Térsége Hulladék- gazdálkodási
Társulás Alapító Okiratot Módosító Okiratát és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a melléklet szerint
jóváhagyja.
2./ A Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási
Társulás
egységes
szerkezetbe
foglalt
Társulási
Megállapodását a melléklet szerint jóváhagyja.

Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4./ Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyása
Nagy Csaba polgármester: Előzetes tájékoztatás képen csak annyit szeretnék
elmondani, hogy nagyon segítőkész a belső ellenőr. Csak pozitívumokat tudok
róla elmondani. Nekünk nem kerül külön pénzbe, mert a Kistérség kap rá
normatívát.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A Kistérségi Társulás megküldte az éves belső
ellenőrzési ütemtervet. Ez egységes az egész Kistérségben. A szempontok
adottak, ez alapján fog az ellenőrzés zajlani.
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Nagy Csaba polgármester: Igen ez így van, már az idén is így volt. Normatíva
van rá, amit a Kistérség igényel meg, s a társult Önkormányzatoknak nem kell
érte fizetni. Igaz, hogy a 2010. évben fog csökkeni a normatíva, de mivel
Nyírbogát kilépett a belső ellenőrzési társulásból, így a cég azt nyilatkozta, hogy
ők még ennyi összegért is ellátják az ellenőrzést.
Enyedi János képviselő: Ha nem kell az Önkormányzatnak érte fizetni, akkor
én támogatom.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- Testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
74/2009.(XII.02.) KT számú
határozata
Az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásával kapcsolatban
A Képviselő- Testület
A 2010. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja
A határozathozatal után Nagy Csaba polgármester rövid szünetet rendelt el.

A szünet után sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett.

-135./ Napirend: Beszámoló
gazdálkodásáról

az

Önkormányzat

2009.

III.

negyedévi

A napirendi pont tárgyalásánál Goda Ferencné költségvetési előadó is jelen volt.
Nagy Csaba polgármester: Elkészítettük a tájékoztatót a három negyedéves
állapotoknak megfelelően.
Bevételek alakulása azért mutat ilyen magas teljesítést, mert, Nyírmihálydi
fizetett 1 millió Ft bérleti díjat az előző években felhalmozott tartozásokból. Az
adóbevételeink alakulása tekintetében a teljesítés időarányosnak mondható. Már
ezt az előzőekben is említettem, hogy a Nyírségi Szárnyas Kft. adófizetése
bizonytalan. A mai nap folyamán is próbáltam velük felvenni a kapcsolatot, de
nem tudtak semmi bíztatót mondani. A 3. oldalon vannak részletezve az adó
bevételeink alakulása. Az év végéig várhatóan ez már nem is fog nagymértékben
változni. A központi költségvetéstől kapott támogatás teljesítése 85 %-os. Az
ÖNHIKI és a Működésképtelen Önkormányzatok pályázaton elnyert
összegekkel tervezni nem lehet. A három negyedéves helyzetünket bemutatni
nem kell, ezt mindenki tudja. A szállítói tartozásunk is igen jelentős. Étkeztetés
tekintetében közel 2,7 M Ft-tal tartozunk a vállalkozónak. Kistérségi Társulás
felé közel 3,1 M Ft a tartozásunk, és még az Óvoda, Iskola fűtésének átalakítása
sincs kifizetve, ami 1,7 M Ft körüli összeg. Az Orvosi rendelő terveztetésének a
költségéből is 2 M Ft tartozás még a mai napig is fennáll.
Kiadások: A személyi juttatások kifizetése eddig zökkenőmentesen zajlott a
munkabérhitel segítségének köszönhetően. A szociális kiadásoknál 50%-os
teljesítés mutatkozik. A hatáskörömbe tartozó szociális kiadásokat teljesen
visszaszorítottam. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a bölcsődei
foglalkoztatást beindítottuk szeptember 01-től, de még a mai napig sem
rendelkezünk működési engedéllyel. A normatív támogatást megigényeltük rá,
de ezt majd az év végi elszámolásnál kamatostól vissza kell fizetnünk, annak
ellenére, hogy beindítottuk a csoport működését. Én nem tudom mi ennek az
oka, hogy az intézményvezető asszony nem lépett még ebben az ügyben.
Vannak olyan szakmai anyagok amelyek szükségesek az engedély
megkéréséhez, ezek még nem állnak a jegyző úr rendelkezésére, hogy tudja a
további szükséges lépéseket megtenni. Az Önkormányzat tartozása közel 30 M
Ft, s nem értem, hogy miért nem törekszik mindenki arra, hogy javítsunk ezen a
helyzeten. Én már több javaslatot is felhoztam annak érdekében, hogy ezt a
helyzetet orvosoljuk. A társulás lehetőségét minden esetben elvetette a testület
többsége. A jövő évtől már csak akkor jár a plusz normatíva, ha a Kistérségi
Társuláshoz csatlakozunk. A létszámcsökkentési pályázatot is már csak ebben az
évben lehetett beadni, jövőre ezt is megszüntetik. Ez óriási problémát fog
okozni, mert ha úgy alakul, hogy valakit el kell bocsátani, akkor ezt saját erőből
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beruházásokat és költségeket fizettünk ki, ami be volt tervezve a költségvetésbe.
A takarékosság tekintetében hoztuk meg ezeket a döntéseket. A
kötelezettségeinket nem tudom miből fogjuk kifizetni, nem látok rá fedezetet az
elnyert pályázatok tükrében sem. Én már ezt a helyzetet orvosolni nem tudom.
További hitelfelvételre nincs lehetőségünk, mert fedezetként nem tudunk
semmit felmutatni. Az én véleményem szerint időarányos a teljesítés, de sajnos
a költségvetés közel 20%-a a mínusz.
Kovács Miklós képviselő: 7 gépjárművet vonattak ki a forgalomból. Ez kire
vonatkozik? Egy Kft. felszámolása is befejeződött. Ez a Szabó Béla cége?
A temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás szakfeladaton az előirányzat 521
e Ft, a teljesítés 1.036 e Ft. Ez miből adódik? Temetési kölcsön kintlévőség
behajtása tekintetében az elmúlt időszakhoz képest történt e már változás?
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nem tudom, hogy melyik cégről van itt szó, ezt az
adós kolleganő tudná megmondani.
A temetési kölcsön tekintetében tudomásom szerint már fizettek vissza, de még
mindig van kintlévőség.
Nagy Csaba polgármester: Vízdíj tartozás tekintetében nem volt elmozdulás.
A szociális segély kintlévőség abból adódik, hogy aki jogtalanul vette fel a
segélyt, az nem fizette vissza.
Kovács Miklós képviselő: Ezzel mit lehet tenni?
Nagy Csaba polgármester: Aki a faluban lakik, attól igyekszünk behajtani. Aki
elköltözött, attól igen nehéz, de próbáljuk megtenni a megfelelő lépéseket.
Kovács Miklós képviselő: Mi már felhívtuk többször arra a figyelmet, hogy a
takarékosság kellő lépéseit meg kell tenni. Vannak ezzel kapcsolatban
aggályaink, teljes kilátástalanság előtt állunk.
Nagy Csaba polgármester: Én már kb. 3 éve próbálom erre felhívni a
figyelmet, de nem történt semmi előrelépés ebben az ügyben. Az iskolai társulás
lehetőségét mindig elvetették, én ezzel már nem tudok mit kezdeni.
Kovács Miklós képviselő: Én ezt a tájékoztatót egyoldalúnak tartom, csak az
iskola van kiemelve, de a többi intézmény nem.
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tekintetében megtettük a szükséges lépéseket, csak az iskolánál nem.
Kovács Miklós képviselő: Szó volt az előzőekben egy válság költségvetés
elkészítéséről is, de ebben az ügyben nem történt semmi előrelépés. A
temetkezés tekintetében a feltett kérdésemre még mindig nem kaptam választ.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Véleményem szerit a magas áramszámla
költsége okozhatta ezt a nagy eltérést. Áprilisi leolvasásnál egy több mint 200 e
Ft-os számla jött elszámoló számlaként, s azóta az havi általány is ez alapján van
megállapítva.
Földesi László alpolgármester: Mennyi az éves adóhátralék a Nyírségi
Szárnyas Kft. tekintetében?
Nagy Csaba polgármester: A számításaim szerint közel 10 M Ft az iparűzési
adó és az építményadó felével is tartoznak, ami 1,6 M Ft.
Földesi László alpolgármester: Visszatérve a bölcsődei foglalkoztatásra. Én
csak úgy tudtam elfogadni a csoport beindítását, hogy minden szükséges
dokumentum be van szerezve, s a feltételek is adottak. Amikor erről döntöttünk
a testületi ülésen, én azt hittem, hogy ez már rendben van. Ezt így nem szabad
annyiban hagyni, menni kell az intézményvezetővel együtt, s ezt el kell intézni.
Ha ő nem hajlandó lépni ebben az ügyben, akkor a jegyző úrnak kell megtenni a
megfelelő lépéseket. Ha nem lesz előrelépés, ezt a csoportot meg kell szüntetni.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én már többször is szóltam neki, hogy hozza a
szükséges anyagokat, de nem jött intézkedni.
Nagy Csaba polgármester: Az a legfőbb probléma, hogy nem hajlandó velünk
tartani a kapcsolatot. A dajkát is úgy vette fel, hogy én a szerződését a mai napig
sem írtam alá. Amikor erre rákérdeztem, azt mondta, hogy majd behozza, de
még most sem ért ide. A tantárgyfelosztást is 2 héttel ezelőtt hozta be, már
mindjárt itt az évvége. Az év elején meg lett mondva, hogy a túlórák kifizetése
fel van függesztve, de a tantárgyfelosztásban még is havi 84 óra szerepel ilyen
jogcímen.
Földesi László alpolgármester:A gazdálkodásra jobban oda kell figyelni.
Ezeket a problémákat meg kell oldani. Véleményem szerint az év végére
kedvezően fog alakulni az anyagi helyzetünk, a várakozásokon felül.
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kapcsolatban én is úgy emlékszem, hogy úgy határozott a testület, akkor
kerülhet beindításra a csoport, ha minden rendben van. Ha az intézményvezető
nem jön be a hivatalba, akkor a vezetőnek kell intézkednie. Levelet kell neki
írni, s meg kell benne szabni a határidőket. A túlórák tekintetében pedig csak
akkor kérjük annak kifizetését, ha ez törvényesen jogos. Én ezt az egész
helyzetet nem értem, s nem is tudom elfogadni.
Nagy Csaba polgármester: Én ezt értem, csak az a probléma, hogy a normatíva
olyan kevés, hogy még a bérekre sem elég. Mi ezekkel a problémákkal eddig
azért nem foglalkoztunk, mert vártuk az előrelépést, de ez nem történt meg.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Véleményem szerint ezeket a
problémákat közösen kell megoldani, nem tartozik a testületre.
Nagy Csaba polgármester: Én már többször is megtettem a megfelelő
lépéseket, de nem vezetett eredményre, ezért is kértem volna a testület
segítségét. Mi már többször is felhívtuk a figyelmét, hogy készítse el a bölcsődei
csoport beindításához szükséges szakmai anyagokat, mert ez is kell a működési
engedélyhez, de még a mai napig sem érkezett meg. Én pedig azt mondtam,
hogy nem írom alá a normatíva igénylést, ha szerepel benne az 5 fő bölcsődés,
ami azt fogja eredményezni, hogy év végén ezt az összeget vissza kell fizetni.
Ha lesz működési engedély a következő évre, akkor meg fogjuk rá kapni a
normatívát. Az igényléshez be kell csatolni a működési engedélyt.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: E miatt felvettünk 1 dajkát, meg
vissza jött GYED-ről egy óvónő, mert ez volt a feltétele a csoport beindításának.
Ez nekünk megint plusz költség.
Nagy Csaba polgármester: Én erre a problémára már tavaly novemberben, a
koncepció elkészítésekor felhívtam a figyelmet. Akkor is azt mondtam, hogy ne
írjuk be ezt a plusz normatívát, csak akkor, ha meglesz a működési engedély. A
dajka bére pedig be volt tervezve, mert 2 óvodai csoporthoz, két
szakképesítéssel rendelkező dajka foglakoztatását írja elő a törvény. Még
pluszba adtam két közcélú kisegítőt is, mert ez nekünk nem kerül pénzbe,
kapunk rá támogatást.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Tovább folytatnám még a
felszólalásomat, mert a szöveges beszámolóval kapcsolatban vannak
problémáim. A számszaki részével csak annyi az észrevételem, nem tetszik,
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változtatni. A szöveges részre visszatérve, én is egyoldalúnak érzem, hogy
mindig mindenért az iskola a hibás, mi csak a munkánkat végezzük. Ha nem
fogom igennel elfogadni ezt a beszámolót, akkor annak ez lesz az oka.
Nagy Csaba polgármester: Én csak azért írtam le, hogy még honnan lehetett
volna több pénzhez jutni, mert ezek a tények, mert a társulás nem kellett a
Testületnek.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Nekünk csak azért nem kellet a
társulás, mert eddig a felkínált lehetőségek közül egyik sem volt megfelelő a
számunkra. Most már látjuk, hogy társulás nélkül nem fog működni az egész
dolog, de amíg nem találunk egy megnyugtató helyzetet, addig nem fogunk
igennel szavazni. Én még nem tapasztaltam meg, hogy milyen közösködni, de
akinek már volt ebben része, mindenki elutasítja. Az előzőekben már elhangzott,
hogy a válságköltségvetésben csak a kötelezően ellátandó feladatok
szerepelhetnek. Nekünk is van olyan feladatunk, ami nem kötelező, itt a
Szociális Otthonra gondoltam. Azt itt nem látom kimutatva, hogy a Szociális
Otthon működtetéséhez mennyit kell hozzátenni.
Nagy Csaba polgármester: Ha a meghatározott idő lejárta előtt megszüntetjük
a működtetését, akkor vissza kell fizetni 30 M Ft-ot.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ezt meg kellene érdeklődni, s nem is
biztos, hogy vissza kell fizetni a támogatást. Én akkor már meg lettem volna
nyugodva, ha látom ebben a beszámolóban, hogy mennyivel kell kiegészíteni a
Szociális Otthon működési költségeit, csak egy tervezetet láttunk akkor, amikor
elfogadtuk a megállapodást, de a tényekkel még nem szembesültünk. Ők kapnak
olyan juttatásokat, ami nem kötelező, s ennek a többlet költségeit is nekünk kell
viselni. Módosítani kellene úgy a megállapodást, hogy amit a törvény előír
kötelező kiadásokat osszák csak vissza a mi költségvetésünknek, s a többi
költséget viselje a Kistérség. Éppen azért adtuk át a működtetési feladatokat,
hogy ezzel is takarékoskodni tudjunk. Meg van említve, hogy a tartozásunk
csökkeni fog, mivel még az energia számlák, telefon díjak nincsenek tovább
számlázva, de azt nem látjuk, hogy mennyivel.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Most már el fogjuk készíteni a számlát, s
el fogjuk küldeni a Kistérségnek.
Nagy Csaba polgármester: Ha nem adjuk át a Szociális Otthon működtetését,
akkor mi már nem is léteznénk.
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hallja- igazgató helyettes 400 fő alatti iskolába nem kötelező. Ebben a gazdasági
helyzetben ezt is meg kellett volna fontolni, de ő ragaszkodott hozzá, a testület
pedig jóváhagyta. Én nem látom a takarékoskodást az iskola részéről, s azért
bosszant ez az egész. Én e mögött már szándékos provokálást vélek felfedezni.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A kommunikációs problémákat meg
kell oldani egymás között, ez nem tartozik a testületre. Még a takarékoskodásra
visszatérve csak annyit. A testület a költségvetés készítésekor jóváhagyta az
étkezési utalványok kifizetését az iskola és az óvoda részére is. Ennek a
kifizetése még a mai napig nem történt meg, vissza lett vonva. A ti
problémáitoknak mi vagyunk a szenvedő alanyai.
Nagy Csaba polgármester: Én nem értem ezt a hozzáállást a részéről. Amit én
tőlem kért, az még minden teljesítve lett.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Mi csináljuk a dolgunkat akkor is, ha
nem kapunk érte plusz pénzt, csak az bánt engem, hogy mindenért az iskola a
hibás. A Szociális otthon ilyen esetben szóba sem jön.
Nagy Csaba polgármester: Én úgy gondolom, hogy a Szociális Otthon
tekintetében megtettük a megfelelő lépéseket, a No. Konyha tekintetében úgy
szintén.
Kovács Miklós képviselő: Szerintem ezt nem kell tovább forszírozni, főleg így,
hogy nincs itt az érintett.
Az iparűzési adó tekintetében a jövő évre elvárás a növekedés.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az ÖNHIKI tekintetében van egy olyan
kitétel, hogy a következő évre elvár valamennyi növekedést.
Kovács Miklós képviselő: Ezt csak azért vetem fel, hogy majd nehogy megint
abba a csapdába essünk, mint egy jó pár évvel ezelőtt. Ha elvárja a következő
évre az iparűzési adó növekedést, akkor lecsökken az SZJA bevételünk. Ennek
ellenére, ha az adó bevételünk nem teljesül olyan mértékben, akkor megint
elesünk egy jelentős összegtől.
Nagy Csaba polgármester: Ezzel a problémával már egyszer szembesültünk, s
a kieső összeget külön meg tudjuk igényelni.
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bevételünk, de akkor járunk jobban, ha megkapjuk az SZJA kiegészítést, mert az
biztosabb. Ez egy zsákbamacska. A 2010. évben megint egy új induló céggel
állunk szemben, s már a többit nem ismétlem, ezt mindenki tudja.
Nagy Csaba polgármester: 2010. II. félévétől már az APEH fogja beszedni az
iparűzési adót.
Kovács Miklós képviselő: Lehet, hogy ez így jobb is lesz nekünk, mert az
APEH-kal ezt nem fogja tudni megtenni. Igaz, hogy majd várni kell a
pénzünkre, de lehet, hogy így mégis hamarabb megkapjuk.
Nagy Csaba polgármester: Ezzel csak az a probléma, hogy a 2010. évben nagy
valószínűséggel nem számíthatunk egy forint iparűzési adóra sem, mivel
december 20-ig van a feltöltés, de a kiutalás már átcsúszik a következő évre.
Kovács Miklós képviselő: Még így is biztosabbnak tűnik ez a módszer, mert
amit nekünk nem fizetett meg szeptember 15-ig, azt az APEH behajtotta volna, s
azóta már a számlánkon lenne a pénz. Az sem megoldás, hogy emeljünk a %
mértéken, mert még akkor úgy sem fizet. Mi mindig bele esünk ebbe a
slamasztikába.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el:
A Képviselő- Testület 2 igen 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
75/2009.(XII.02.) KT számú
határozata
2009. III. negyedévi
végrehajtásáról

pénzügyi

terv

teljesítésének

A Képviselő- Testület
A 2009. III. negyedévi pénzügyi terv teljesítésének
végrehajtásáról szóló tájékoztatót nem fogadta el.
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csak a szöveges részével van probléma, azt el kell mondani, hogy ki tudjuk
javítani.
Enyedi János képviselő: Nekem az lenne a kérésem, hogy ne tájékoztató
legyen a megnevezés, hanem előterjesztés.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Ezen nem tudunk változtatni, mivel az
Áht. így írja elő, hogy háromnegyedévkor csak tájékoztatás legyen.
Enyedi János képviselő: A polgármester felelős a gazdálkodásért. Ha a
vezetőségben 3-4 ember nem tudja megoldani az egymás között lévő
problémáit, akkor ez az egész gazdálkodásra hatással van. Ez a testület mindig
kiállt az igazság mellett, a személyes problémákat pedig meg kell oldani, nem
tartozik a testületre.
Nagy Csaba polgármester: Én ezt mind értem, de már többször is próbáltunk
ezen változtatni, nem jártunk eredménnyel. Határidőben soha sem készül el
egyetlen feladattal sem, rendszerint rá kell várni. A normatíva igénylésnél is
háromszor kellett javítania miatta, mert nem jól töltötte ki, s egyeztetni pedig
nem volt hajlandó.
Kovács Miklós képviselő: Nekem az a véleményem, hogy most ezt a vitát
zárjuk itt le, ezt vele is meg kell beszélni, ezt így nem lehet megoldani.
Amennyiben a problémát nem lehet megoldani, külső szakember segítségét kell
kérni, hogy mi is meg tudjuk tenni a megfelelő lépéseket.
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett.
6./ Napirend: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának
elfogadása
A napirendi pont tárgyalásakor Goda Ferencné költségvetési előadó is jelen volt.
Nagy Csaba polgármester: Elkészítettük a 2010. évi költségvetési koncepciót.
Az előzetes költségvetési adatokhoz képest az étkezés normatívája a tavalyi
szinten maradt. Számtalan olyan normatíva van viszont ami ebben az évben még
megvolt, de a jövő évben már nem lesz. A jövő évi előzetes normatíva igénylés
alapján a tavalyi évhez képest csökkenés mutatkozik. Ezek a számadatok a
mutatószám felmérés alapján fognak realizálódni. A következő évben elég lesz
úgy költségvetést tervezni, hogy az előző évről viszünk magunkkal 30 M Ft
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fognak lecsökkeni. Ez egy drasztikus csökkenés. Ez az Önkormányzat
ellehetetlenítését fogja eredményezni. Az adó bevételeket és támogatásokat
amilyen összegben 2 évvel ezelőtt kaptuk, el kell felejteni. A normatívából a
béreknek is csak a fél éves fedezete telik ki. A gazdálkodáshoz szükséges
feltételeket már nem tudjuk megteremteni. Minden téren elvonás van, csak a
közmunka programra adnak többet. Már ebben a koncepcióban is van 56 M Ft
működési hitel beállítva, aminek a felvételére egyáltalán nincs lehetőségünk.

Kovács Miklós képviselő: Nem fogunk úgy sem hitelt kapni, mert nincs rá
fedezetünk. Még az is előfordulhat, hogy a munkabér hitelt csökkentheti az
OTP. A válságköltségvetés elkészítése nem elvetendő lehetőség. Véleményem
szerint a Szociális Otthon tekintetében is meg kell tenni a megfelelő lépéseket.
Meg kell kérdezni, hogy még mennyi rajta az állami támogatás, s meg kell
fontolni a bezárás lehetőségét is. Már hallottunk arról, hogy más települések
problémáját is megoldotta az adósságrendezés. 3 év alatt kimásztak a
slamasztikából.
Nagy Csaba polgármester: Erre sajnos nincs lehetőség, mert még 5 évig kell
működtetni az intézményt, hogy ne kelljen visszafizetni az állami támogatást.
Jelenleg is 10 fő helybeli dolgozik az intézményben, s az időseket is el kell
helyezni más intézményekben.
Kovács Miklós képviselő: Még ennek ellenére is meg kellene fontolni ezt a
felvetést, mert ezen is tudnánk spórolni. Nem zárkóztunk el a fejlesztés
lehetőségétől sem, de nem nyert a pályázat.
Nagy Csaba polgármester: Még azt mondom, hogy ez így a szerencsésebb.
Annak ellenére, hogy nincs beruházási hitelünk ilyen rosszul állunk.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Mi lenne, ha nem szavaznánk meg a
koncepciót, hogy ezzel is jelezzük a tiltakozásunkat. Úgy meghúzzák ezeket a
normatívákat, hogy ezzel teljesen működés képtelenné teszik az
Önkormányzatokat. Én ezt nem tudom elfogadni, hogy így semmibe néznek
bennünket.
Nagy Csaba polgármester: Ezzel mi nem tudunk semmit megakadályozni, úgy
is megszavazzák, amit akarnak, nem foglalkoznak a mi Önkormányzatunkkal.
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visszatérve, ha az kell az együttműködéshez, hogy én tegyem meg az első lépést
akkor meg fogom tenni. A takarékoskodás jegyében az utazási
költségtérítésemet 2010. évtől 50 e Ft-ról kérem 40 e Ft-ra csökkenteni. A
személyes felelősségérzetem miatt kaptam 3 m3 tűzifát, szeretnék ezzel
hozzájárulni az iskola fűtéséhez.
Nagy Csaba polgármester: Köszönjük a felajánlást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- Testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- Testületének
76/2009.(XII.02.) KT számú
határozata
a 2010. évi költségvetés koncepcióval kapcsolatosan
A Képviselő- Testület
A 2010. évi költségvetési koncepciót a melléklet szerinti
tartalommal elfogadta.
Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
k.m.f.
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