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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének EncsencsPenészlek- Nyírgelse Községek Körjegyzősége /Encsencs Fő u. 31./ hivatali
helyiségében 2012. február 13-án megtartott kihelyezett testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna Pócsi Józsefné képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László körjegyző, Goda Ferencné
költségvetési előadó
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből
4 fő képviselő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak a megtárgyalására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.
1./ Központi Orvosi Ügyelet 2012. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)
2./ Vízgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás összegének elfogadása
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)
3./ Orbán József és neje első lakáshoz jutók támogatásának megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)
4./ 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)
1./ Napirend: Központi Orvosi Ügyelet 2012. évi költségvetésének elfogadása
Görög László polgármester: 69 ezer Ft hozzájárulást fizettünk Balkánynak a
Központi Ügyeleti rendszeréhez. Szakoly Önkormányzata felfedett sok
hiányosságot, amit már említettem is és tárgyaltuk sok testületi ülésen. Ennek
hatására a 7 Önkormányzat új megállapodást kötött, átértékelték a történteket, s
ennek hatására nekünk kevesebb hozzájárulást kell fizetnünk 48.879 Ft/hó.
Ebből lejjebb Balkány már nem enged, így havonta 20 e Ft-ot tudunk
megspórolni.
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A sofőrt továbbra is Balkány adja?
Görög László polgármester: Volt olyan variáció Balkányban, amit a
szakolyiak vetettek fel, hogy adjon mindenki hivatásos sofőrt, de ez nem lenne
célszerű, mert ő nem ismeri a tanyákat, s nehogy ebből probléma legyen, ezt
senki nem meri felvállalni.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ha minden marad a régiben, s
ezzel még spórolni is tudunk, akkor nekem nincs ellene kifogásom. A
hozzájárulás lakosságszám arányosan van kiszámolva?
Pócsi Józsefné képviselő: A megosztásnál azt is számolták, hogy hányszor kell
kijönnie Nyírgelsére?
Görög László polgármester: Igen ezt is figyelembe vették. Nálunk a
legkevesebb a kivonulás. A riasztás is nálunk a legkevesebb.
Molnárné Goda
szervizköltség?

Gabriella

alpolgármester:

Minden

hónapban

van

Görög László polgármester: Nincs, csak az éves szervízdíj havonta le van
bontva? Olajcsere és a kötelező szerviz van benne. A sofőrök alkalmazásával
kapcsolatban majd egy külön háttér megállapodást kell kötni, hogy saját sofőrt
alkalmazunk, vagy az ügyeletét. Nekem az a véleményem, hogy nekünk jó lesz
az ügyelet sofőrje, ő rendelkezik helyismerettel.
Pócsi Józsefné képviselő: Én is ezt támogatom. Az ingyen gyógyszerköltséget
nagyon soknak tartom. A dologi kiadások már le vannak bontva az ügyeleti
időre? Az internet költséget igen soknak tartom.
Pintye Magdolna képviselő: A telefon és az internek költség egybe van havi
bontásban.
Pócsi Józsefné képviselő: Akárhogy is kötözködünk, akkor is az a lényeg, hogy
a havi hozzájárulás költsége csökkent, ami nekünk csak előnyös dolog, kevesebb
lett, mint a tavalyi évben.
Görög László polgármester: A sofőrök bérezésével és alkalmazásával
kapcsolatban külön megállapodást kell majd kötni.
Pintye Magdolna képviselő: Én azt gondolom, hogy az is benne van ebbe a
költségvetésbe, biztosan nem hagyták ki belőle.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
/A 11/2012.(II.13.) határozatot, „Encsencs-Penészlek-Nyírgelse Községek
Körjegyzősége 2012. évi költségvetéséről szóló előterjesztés megtárgyalása” az
Encsencs-Penészlek-Nyírgelse Községek Önkormányzatainak közös testületi
üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza./
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő testületének
12/2012.(II.13.) h a t á r o z a t a
a Balkányi Központi Ügyeleti Szolgáltatás 2012. évi
költségvetésével kapcsolatban
A Képviselő- testület
a Balkányi Központi Ügyeleti Szolgáltatás 2012. évi
költségvetését a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirend:
elfogadása

Vízgazdálkodási

Társulás éves hozzájárulás összegének

Görög László polgármester: A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulás küldött egy
megállapodás tervezetet, hogy 230 e Ft hozzájárulást kér.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Évekig nem volt fizetve a hozzájárulási
díj. A tavalyi évben mégis arra a döntésre jutottak, hogy meg kell fizetni a
hozzájárulást. Most is be lett tervezve a költségvetésbe, én beleírtam.
Nagy László körjegyző: Ennek utána kell nézni, mert Encsencs a Kraszna part
Vízgazdálkodási Társuláshoz tartozik, s itt nem kell fizetni hozzájárulást. Ők
adják a gépi erőt, mi pedig a fizikai munkát, s így egy bartelban dolgozunk
együtt.
Görög László polgármester: Itt az Állami területekről letermelik a fát, az ő
embereik haza is viszik, s még ennek fejében hozzájárulást is kérnének az
Önkormányzattól. A lakosság fel is van ezért háborodva ezért, mert eddig nekik
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is kellett fizetni hozzájárulást. Nagy mennyiségről van szó, s még az
Önkormányzat fáját is levágták.
Nagy László körjegyző: Meg kell nézni a megállapodást, hogy milyen
jogszabályra hivatkozik ezzel kapcsolatban, ennek megfelelően kell eljárni.
Szerintem ebben az ügyben halasszuk el a döntést, meg kell nézni a
megállapodást, s a jogszabályi hivatkozásokat, s a következő testületi ülésen
vissza lehet rá térni. Feltételesen lehet benne a költségvetésbe, de a végleges
döntést most halassza el a Képviselő- testület.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
13/2012.(II.13.) h a t á r o z a t a
Nyírség Vízgazdálkodási Társulás
mértékének megtárgyalásáról

hozzájárulás

A Képviselő- testület
a hozzájárulás mértékének megtárgyalását későbbi
testületi ülésre elhalasztja, érdemi döntést nem hozott.
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett
3./ Napirend: Orbán József és neje első lakáshoz jutók támogatásának
megtárgyalása
Görög László polgármester: Orbán József és neje közösen nyilatkozták, hogy
Orbán József 1/6 lakás tulajdonrészt örökölt az édesapja után. Nem tudom, hogy
ez befolyásolja e a támogatás odaítélését.
Nagy László körjegyző: Ki akarja vásárolni az 5/6-od részt?
Görög László polgármester: Nem. Egy másik lakást vásároltak, s arra kéri a
támogatást.
Nagy László körjegyző: Az Önkormányzat eldöntheti, hogy méltányosságból
ad e támogatást. Ha van rá lehetőség, akkor lehet támogatni annak ellenére is,
hogy egy másik ingatlanba vagy 1/6 rész tulajdona.
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Goda Ferencné költségvetési előadó: Minden évben be van tervezve egy
keretösszeg, s azt osszuk szét az igénylők között.
Nagy László körjegyző: Ezzel a támogatással az is lehet a cél, hogy itt
maradjanak, itt telepedjenek le, s a gyerekük is itt járjon iskolába.
Pócsi Józsefné képviselő: Ez a család nem ide járatja a gyerekét, s ezért is
hezitáltunk a támogatás odaítélésével kapcsolatban is.
Pintye Magdolna képviselő: A rendelet azt írja elő, hogy az kaphat támogatást,
aki nem rendelkezik lakástulajdon joggal.
Nagy László körjegyző: Ha most nem hoz a Képviselő- testület döntést, akkor
lehet módosítani a rendeletet, s a következő testületi ülésen ennek megfelelően
lehet ezt a határozatot módosítani.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Akkor a többi odaítélt támogatást
is felül kellene vizsgálni, mert ilyen szempontokat ott sem vettünk figyelembe.
Nagy László körjegyző: Az 1/6-od tulajdonrész még nem feltétlenül biztosít
lakhatási lehetőséget.
Pintye Magdolna képviselő: Ők már tavaly adták be a kérelmet. Akkor is lehet
a rendelet módosítása után döntést hozni az ő ügyükben?
Nagy László körjegyző: Természetesen lehet, ez nem zárja ki. El kell nekik
magyarázni, hogy a jelen hatályos rendelet értelmében nem lehet támogatást
odaítélni. A rendelet módosítása után vissza lehet erre térni.
Pintye Magdolna képviselő: Azt szeretném javasolni, hogy méltányossági
alapon adjunk neki támogatást, s zárjuk le ezt a témát.
Görög László polgármester: Én is ezt javaslom, hogy szavazzunk meg nekik
valamilyen összegű támogatást, s a következő testületi ülésen fogjuk módosítani
a rendeletet. Én méltányossági alapon 35 e Ft támogatást javaslok megszavazni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
14/2012.(II.13.) h a t á r o z a t a
Orbán József és Orbán Józsefné első lakáshoz jutók
támogatási kérelme ügyében
A Képviselő- testület
Orbán József és neje 4362 Nyírgelse Kossuth u. 40.
szám alatti lakosok, mint első lakáshoz jutók részére
méltányossági alapon 35.000.- Ft azaz Harmincötezer
forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
Utasítja a gazdálkodási ügyintézőt, hogy nevezett
részére a fenti összeg kifizetéséről gondoskodjon.
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4./ Napirend: 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Nagy László körjegyző: Előzetesen a költségvetés megtárgyalása előtt a
mezőőrséggel kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni.
Ha az Önkormányzat mezőőrséget szeretne alakítani, akkor két költséget vehet
igénybe. az önkormányzat határozatban dönt arról, hogy hány főt akar
alkalmazni, s milyen nagyságú területet akar őriztetni. Két költséget támogat az
Állam, az egyik a megalakuláskori költséget, a másik pedig a működtetés
költségét. A munkaruházat, a közlekedési eszköz és a fegyver beszerzési
költségének 50%-át, de maximum 300 e Ft/fő költséget áll az Állam. Ez a
megalakuláskori költség. A működtetési költség 50 e Ft/fő havonta. A
megalakuláskori költséget a megalakulás után lehet megigényelni az FM
hivataltól, a működtetéshez szükséges költséget, 50 e Ft/fő/hó, azt negyedévente
lehet utólag igényelni. A működtetési költségek, amit az Állam ad, azok nem
fedezik a fenntartást, így az Önkormányzatnak és az ingatlantulajdonosoknak is
bele lehet ebbe szállni. A mezőőri járadék, adók módjára is behajtható
köztartozás. Előzetesen meg kell kérdezni a lakosság véleményét is, hogy
igényelik e ezt a szolgáltatást. Azt a megoldást is lehet választani, hogy közösen
a Vadásztársasággal tartsanak fenn mezőőrt, aki vadőri feladatokat is ellát.
Olyan embert kell választani, aki megfelel a feltételeknek.
Görög László polgármester: Köszönjük a tájékoztatást. A költségvetéssel
kapcsolatban kiküldtük az előterjesztést. Most nem kell elfogadni, csak a
jogszabályi előírásoknak kell megfelelni.
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Pócsi Józsefné képviselő: Szeretném, ha végig mennénk minden tételen, hogy
tudjuk, mi van a sorok mögött.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Ez az előterjesztés most egy kicsit más,
mint az előző évben, de mire el kell fogadni, akkorára átdolgozzuk, s olyan lesz
az előterjesztés, mint az előző években.
Növénytermesztés szakfeladaton, 3 ha területtel kalkuláltunk, kukoricát fogunk
bele vetni, s ennek a költségei vannak kiszámolva. Vetőmag, gyomirtó,
földmunka és a vetés, valamint a betakarítás költsége lett megtervezve. A
bevételeknél átlagban 80q termésátlag lett számolva 5 e Ft/q árral lett
kalkulálva.
Erdőgazdálkodásnál a kiadásnál az erdőtelepítés költsége, a bevételnél pedig az
erre kapott támogatás összege van betervezve.
Épületvásárlásnál egy garázs épületének a megvásárlása van betervezve.
Pócsi Józsefné képviselő: Nem arról volt szó, hogy a szomszéd portát vesszük
meg telephelynek?
Görög László polgármester: Erről volt szó, de miért fizessünk ki 3 M Ft-ot, ha
a Művelődési Ház háta mögötti területen fel tudunk építeni egy garázst a
traktorok számára kevesebb pénzből.
Pócsi Józsefné képviselő: Mit jelent az a 2,5 M Ft, ami szintén építésre van
feltüntetve?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az útépítésre van ez az összeg
betervezve. A szakolyi útnak a rendbetétele, az 1 M Ft, valamint térkövezés.
Görög László polgármester: Megállapodást szeretnénk kötni Encsenccsel, akik
kölcsön adják nekünk a gépsort, valamint a technológiát, hogy mi is tudjunk
térkövet gyártani. Felmérettem a buszmegállókat, a Posta előtti részt a
Művelődési Ház előtti részt, Óvoda előtti és az Orvosi Rendelő előtti részt, s
ezeket akarjuk leburkolni. A Temetőben 120 m hosszan, fel a sírok mellett egy
járdát szeretnénk térkővel lerakni. Ha sikerül, akkor az Orvosi Rendelőtől a
Vasútállomásig is lehetne térkőből egy járdát készíteni.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az óvodai és iskolai étkezésnél a létszám
alapján ki lett kalkulálva a kiadás, az alapján, hogy mennyit számláznak nekünk.
A bevételeknél a beszedett térítési díjak, valamint az állami támogatás van
betervezve.
A lakóingatlan bérbeadásnál a szolgálati lakás, amelyikbe laknak a bérleti díja,
valamint a másik lakás áramdíja és egyéb fenntartási költsége van betervezve.
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A nem lakó ingatlannál, az összes többi ingatlan bérleti díja, amibe nem laknak
van betervezve.
Pintye Magdolna képviselő: Mindenki elfogadta az emelt bérleti díjakat?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Nem szólt vissza senki, hogy nem
fogadta volna el az emelést.
Állategészségügynél a Doktor úr készenléti díja lett betervezve.
Zöldterület kezelésnél a fűkaszálás költségei lettek betervezve.
Önkormányzati jogalkotásnál a polgármester és a képviselők juttatásai lettek
betervezve.
Igazgatási tevékenységnél a köztisztviselőknek 2 havi bére, s a Hivatalnak egy
havi rezsi költsége lett betervezve.
Adó és illetékbeszedésnél a kiadásoknál banki költségek a bevételeknél az
adóbevételek lettek betervezve.
Közvilágításnál a tavalyi alapján számoltam, valamint az áfa emelés lett
rászámolva.
Város- és községgazdálkodás ebbe benne vannak a Hivatal költségei is, mivel az
megszűnt február 01-vel. Bérek és járulékok, valamint ezek járulékai, valamint
alkalmi munka díjazása is lett betervezve.
Görög László polgármester: erre azért van szükség, mert vannak olyan
feladatok, amit másképp nem tudunk megoldani, mert nem kapunk
közmunkásokat.
Goda Ferencné költségvetési előadó: A továbbiakban a Hivatal költségei
vannak felsorolva. Szállítási szolgáltatás a gépkocsik költségei vannak
bekalkulálva. A karbantartás, kisjavítás, ott a Hivatal épületének a felújítása lett
betervezve, festés, meszelés, s ha jut rá ajtó- ablak csere lett betervezve. Belföldi
kiküldetés a dolgozók átjárási költsége benne van, s eseti kiküldetés, ha el kell
menni továbbképzésre, vagy ügyeket intézni, annak a megtérítése.
Reprezentációban benne van a Falunap költsége is, s még egyéb rendezvények.
Itt van betervezve a Játszótér és az Ivóvízjavító- program költsége is. Majd ezt
vissza fogjuk kapni.
Állami támogatások azok, amik nem oszthatók fel szakfeladatra, azok vannak
betervezve.
Finanszírozási műveletek, itt az Önkormányzat banki költségei vannak
betervezve.
Tartalékot kötelező képezni.
Polgári védelemnél az van betervezve, amit át adunk a Kistérségnek erre a célra.
Iskolánál, Óvodánál azok a kiadások és bevételek vannak betervezve, amit az
intézményvezető megtervezett, s a banki költségek, amit hozzá kell kalkulálni a
kiadásokhoz.
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Számítástechnikai eszközök
beszerzése, számítógép vásárlás van betervezve?
Pintye Magdolna képviselő, intézményvezető: Nem veszünk gépeket, csak az
informatikai normatívát kell felhasználni. Nem feltétlenül gépeket fogunk
vásárolni, hanem lehet mást, például térképeket és egyéb taneszközöket is
vásárolni. Egy kazán vásárlása is be van tervezve.
Goda Ferencné költségvetési előadó: A napközinél 1 fő pedagógus
járandóságai és az állami támogatás van betervezve.
Pócsi Józsefné képviselő: Ebből probléma lesz, hogy nincs megoldva a
napközis nevelő alkalmazásának kérdése. A nevelők ingyen nem fogják tovább
vállalni ennek az ellátását.
Görög László polgármester: Erre a problémára kerestünk megoldást, a
feleségem vállalta volna, de sajnos a lakosság felől olyan vízhangok érkeztek,
hogy azt mondtam ne menjen többet.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ha nem bocsájtották volna el Kiss
Máriát, akkor ez a probléma is meg lett volna oldva. Az Oktatási Hivatal levelét
is olvastam, s a szakos ellátottság sincs még mindig megoldva.
Pintye Magdolna képviselő, intézményvezető: Ezt meg fogjuk oldani, a
kollégák beiskoláztatták magukat, jelentkeztek főiskolára. S már azt is mondták,
hogy látják a javulást a szakos ellátottság terén. A napközi kérdését is meg
fogjuk oldani.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Háziorvosi alapellátásnál az Orvosi
Rendelő felújításának költségei vannak betervezve.
Ügyeleti ellátásnál már az új megállapodás szerinti összeggel lett kalkulálva.
Védőnői Szolgálatnál a védőnő bérének és járulékainak költségei, valamint a
fenntartási költségek vannak betervezve. Eszköz beszerzésre akkor lenne
szükség, ha kész lesz az új rendelő, s egy pár új széket szeretne vásárolni.
Ifjúság egészségügyi gondozásnál a doktornő és a védőnő díjazása van
feltüntetve, amit azért kapnak, hogy a gyerekeket ellátják. Bevételeknél az OEP
támogatás van feltüntetve.
Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásánál a Szociális otthon költségei vannak
feltüntetve. 6 fő gondozó és a vezető bére és járulékai, s az egyéb fenntartási
költségek lettek betervezve. Egy kazánház építése is be van tervezve.
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Pócsi Józsefné képviselő: A gyógyszerköltséget igen soknak találom. Nem
lehetne nekik közgyógy igazolványt adni?
Nagy László körjegyző: Ha másképp nem lehet megoldani egy egyszeri
támogatást lehetne megszavazni az Otthon részére, s ebből tudnák fedezni az
idősek gyógyszerköltségeit.
Goda Ferencné költségvetési előadó: A segélyek tervezésénél a létszámok
figyelembe vételével lettek megtervezve a kiadások, a törvényi előírásoknak
megfelelően. A bevételeknél is ezek lettek figyelembe véve. 1 köztemetés is be
lett tervezve. Temetési segéllyel is számoltunk, igaz most ezt nem adjuk, mert
nincs benne a szociális rendeletbe, de a rendeletet lehet módosítani.
A közfoglalkoztatásnál a hatósági szerződések alapján lettek a bérek és
járulékok megtervezve, s a bevételek is. a fakitermelés költségei és bevételei is
itt lettek megtervezve.
A Művelődési Háznál a teleház kiadásai lettek megtervezve, s 2 számítógép
vásárlása is be lett tervezve.
Sportlétesítmények működtetésénél a Sportöltöző fenntartásának költségei lettek
megtervezve.
Köztemető fenntartásnál a temetőgondnok bére és járulékai lettek megtervezve.
Most vettem észre, hogy a Ravatalozó fenntartási költségei és az urnafal
építésének a költségei nem lettek betervezve, amit pótolni fogunk.
Pintye Magdolna képviselő: A Ravatalozónál a hátsó bejárathoz egy előtetőt
kellene építeni, mert ott nagyon becsap az eső. Ebben az évben sem kapnak a
civil szervezetek támogatást?
Görög László polgármester: A tavalyi évben azért nem kaptak támogatást,
hogy az ÖNHIKI-ből ne zárjuk ki magunkat. Ha a Képviselő- testület úgy dönt,
ebben az évben lehet nekik megszavazni támogatást.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én a Nyugdíjas Egyesületnek és a
Polgárőrségnek is egész évre 200-200 e Ft támogatást javaslok megszavazni.
Pintye Magdolna képviselő: Ezt én is támogatom.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Ezt bele fogjuk építeni a költségvetésbe.
Görög László polgármester: A bővebb tájékoztatás után mindenkinek azt
mondom, hogy ezt a költségvetést most nem kell elfogadni. A kért
módosításokat át fogjuk vezetni, s újra tárgyalni fogjuk.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
15/2012.(II.13.) h a t á r o z a t a
A 2012. évi költségvetés megtárgyalásáról
A Képviselő- testület
A 2012. évi költségvetési rendelete elfogadását a
következő testületi ülésig, de legkésőbb a 2011. évi
költségvetési beszámoló benyújtásának határidejéig
(2012.03.09.) elhalasztja.
A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Nagy László
körjegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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