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Napirend:
1. Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 2015. február
02-án kiküldött előterjesztése Nyírgelsét érintő költségvetésének
megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
2. Egyebek

Nyírgelse, 2015. február 03.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február
03-án 1400-kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester
Földesi László alpolgármester
Pintye Magdolna képviselő
Kiss István képviselő
Kovács Miklós képviselő
Tóth József képviselő
Zoltai László képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző
A napirendi pontok megtárgyalásakor jelen volt Kerezsi- Papp Mariann
pénzügyi ügyintéző is.

Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi
tagból 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Földesi László és Kovács Miklós képviselőket
javasolta.
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.
A Képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi
pontok megtárgyalását:

1./ Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 2015. február 02án kiküldött előterjesztése Nyírgelsét érintő költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
2./ Egyebek
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett
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1./ Napirendi pont: Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás
2015. február 02-án kiküldött előterjesztése Nyírgelsét érintő költségvetésének
megtárgyalása
Görög László polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán kapta meg
az írásos előterjesztést a Kistérségi Társulás költségvetésével kapcsolatban.
Azért kezdeményezte a Képviselő- testület összehívását, mert Nyírgelse 2015.
évi költségvetését is igen nagymértékben befolyásolhatja a Kistérségi Társulás
elfogadott költségvetése. Azt is elmondta, hogy a holnapi nap folyamán
személyesen nem tud részt venni a társulási tanácsülésen, mert az orvosi rendelő
pályázattal kapcsolatban holnapi nap folyamán lesz a bírósági tárgyalás, ahova
tanúként van beidézve, ezért az alpolgármester fogja képviselni.
Tájékoztatójában a továbbiakban elmondta, a múlt héten személyesen felkereste
két kolleganővel a Szociális Szakszolgálat vezetőjét, Rása- Szabó Mariannt, és
megkérdezte tőle, hogy Nyírgelsének miért kell több millió forint hozzájárulást
megfizetnie a Kistérségi Társulásnak. Mindig kérte ezzel kapcsolatban a
részletes kimutatásokat, de a mai napig ezeket nem bocsátották a rendelkezésére.
Nyírgelse családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres szolgáltatás feladatokkal van benne a Kistérségi Társulásban. A
vezetőnő arra a kérdésre nem tudott konkrét választ adni, hogy miért kell annyi
összeggel hozzájárulni a feladatokhoz, ezért a Kistérségi Társulás pénzügyi
ügyintézője segített választ találni erre a kérdésre. A 2014. évben 2 M Ft-tal
kellett hozzájárulni a feladatellátáshoz, amely a 2015. évben 4,4 M Ft- lenne. A
Kistérségi Társulás pénzügyi ügyintézője elmondta, hogy a házi segítségnyújtás
feladathoz a 2014. évben 1,6 M Ft-tal kellett hozzájárulni. Azt is elmondta, hogy
ez azért van, mert 4 fő gondozót foglalkoztatnak, és csak 30 gondozott van, ez
így nem rentábilis. A gondozottak által befizetett térítési díj mértéke is igen
csekély. A továbbiakban elmondta, a tegnapi nap folyamán, amikor megérkezett
az írásos előterjesztés, akkor szembesült azzal mindenki, hogy a 2015. évben
közel 3,2 M Ft-ot kellene belepótolni a házi segítségnyújtás feladathoz. Azt is
elmondta, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnál kimutatott 0,62 fő
létszám sem fedi a valóságot, mert Nyírgelsén egy héten csak heti 4 órát tölt el
az ügyintéző, és az arányosan nem 0,62 fő. Arról is tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a magas egy főre jutó adóerő-képesség miatt az állam a
községfenntartáshoz biztosított normatív támogatást teljes egészében megvonta,
ezt az adóbevételből kell biztosítani. Az óvoda és az idősek otthona zavartalan
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működéséhez is hozzá kell járulnia az önkormányzatnak a normatív
támogatáson kívül. Azt még nem tudja, hogy a közös hivatal működéséhez
mennyivel kell hozzájárulni, ezért nagyon oda kell figyelni, hogy mire költi az
önkormányzat a pénzét. Kérte, hogy a képviselők is mondják el a véleményüket
azzal kapcsolatban, hogyan lehetne a házi segítésnyújtást rentábilissá tenni.
Nagy László jegyző elmondta, hogy neki is az a véleménye, hogy át kell
gondolni a kistérségi feladatellátáshoz fizetendő önkormányzati támogatás
mértékét, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezeken módosítani, változtatni,
mert a társulási tanácsülésen elfogadott településenkénti hozzájárulás összegét
kell beépíteni az adott település saját költségvetésébe is. A Kistérési Társulásnak
a társulási okiratában bele van foglalva hogyan lehet feladatokat kiszervezni a
társulásból, de az adott feladatot valamilyen formában akkor is el kell láttatnia
az önkormányzatnak. Az a véleménye, hogy a társulási tanács ülésén a
polgármestert képviselő alpolgármester kapjon felhatalmazást arra a Képviselőtestülettől, hogy a jelen felvetett problémát, észrevételt tárja a társulási tanács
elé.
Görög László polgármester elmondta, hogy jelenleg Nyírgelsén az iparűzési
adó mértéke 1%. Az állam 1,4%-ot vár el az önkormányzatoktól, ahol be van
vezetve az iparűzési adó. Véleménye szerint azon is el kell gondolkozni, hogy az
adó mértékét kellene megemelni 1,4%-ra, s ezzel pótolni a kiesett normatív
támogatást. Év végéig van arra lehetőség, hogy ebben a kérdésben döntést
hozzon a Képviselő- testület.
Zoltai László képviselő megkérdezte, mi indokolja azt, hogy ennyire
megemelkedett a hozzájárulás mértéke.
Görög László polgármester válaszában elmondta: azzal indokolják, hogy
kevesebb lett a lakosság létszáma.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a házi
segítségnyújtásnál azzal indokolják az emelkedés mértékét, hogy kevesebb lett a
gondozott létszám, magasabb lett a bérköltség. 1 fő gondozó 9 fő gondozottat
láthatna el maximálisan, amelyre az állami normatívát teljes egészében le lehet
hívni. Az idei terv alapján 33 főre hívhatják le az állami normatívát, s a
fennmaradó 3 normatíva kiesést teljes egészében az önkormányzatnak kell
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pótolni. A 3,2 M Ft önkormányzati kiegészítésből kb. 350 e Ft-ot kell befizetni a
kistérségi központi irányítás költségeinek a finanszírozására, amely egész évben
elenyésző összeg. A jelzőrendszeres ellátás, a családsegítés, gyermekjóléti
szolgálat feladatellátás tekintetében a hozzájárulás mértéke közel azonos azzal,
mint amennyit a tavalyi évben kellet fizetni, bár a családsegítés és gyermekjóléti
szolgálat feladatnál is lehetne módosítást kérni, mint azt már a polgármester
előzetesen említette.
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy ő is átnézte a kiküldött
előterjesztést, s megállapította, hogy hasonló nagyságú településéken fele annyi
a gondozói létszám, mint Nyírgelsén. Véleménye szerint ezen módosítani kell,
mert az önkormányzatnak nagyon sokkal kell kiegészítenie ezt a jellegű
feladatellátást.
Tóth József képviselő elmondta, hogy akkor kapnának reális képet, ha láthatnák
kik a gondozottak, indokolt e az ellátásuk, s ennek függvényében szükség van e
a 4 fő gondozó foglalkoztatására.
Nagy László jegyző elmondta, hogy aki jelentkezik gondozottnak, azt
megvizsgálják, egy kritérium rendszernek meg kell felelnie, s attól függ a
felvétele. A Képviselő- testület kérheti a felülvizsgálatot a Szakszolgálattól a
házi segítségnyújtás tekintetében.
Görög László polgármester elmondta, hogy a Szakszolgálattól kapott kimutatás
alapján megállapítást nyert, hogy a gondozottak nem igényelnek 8 órás ellátást.
Van aki csak 1 órás, van aki 2 órás, van aki 3 órás, és van aki 4 órás napi
gondozásra szorul.
Kovács Miklós képviselő elmondta ő is azt látja, hogy a családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat feladatellátás tekintetében a felére lehetne csökkenteni a
költségeket, mivel csak heti 4 órában van Nyírgelsén az ügyintéző. A házi
segítségnyújtás feladat ellátásnál igen nagy az eltérés a normatív támogatás és a
ténylegesen felmerülő költség között. Támogatja a jegyző felvetését, hogy a
Képviselő- testület hozza meg a határozatát a gondozottak felülvizsgálatával
kapcsolatban, s ez alapján határozza meg a gondozói létszámot.
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Görög László polgármester elmondta, hogy van a felülvizsgálatra a Képviselőtestületnek lehetősége, ezt határozatba kell foglalni, s eljuttatni a
Szakszolgálatnak, s ők megteszik a kellő lépéseket. Fontolóra lehet azt is venni,
hogy ezzel a feladattal kilép az önkormányzat a társulásból, s más formában
látja el a tevékenységet.
Nagy László jegyző elmondta, hogy van lehetőség a feladat kihozatalra, de
ennek vannak jogi és a társulási megállapodásban szabályozott feltételei is.
Görög László polgármester az is felvetette egy lehetséges megoldásként, hogy
a Kistérségi Társulás ne küldjön el gondozót, hanem átcsoportosítással, vagy
utaztatással más településen dolgozzanak, ahol szükség van a munkájukra. Azt
is felvetette, hogy a térítési díj mértékén is lehetne emelni, mert amit a
gondozottak befizetnek, az igen kevés.
Nagy László jegyző javasolta, hogy a Képviselő- testület a Kistérségi
Társulásnál kezdeményezze a gondozottak felülvizsgálatát, ehhez kapcsolódóan
a gondozói létszám felülvizsgálatát, illetve a családsegítés, gyermekjóléti
szolgálat dolgozói létszám felülvizsgálatát. A Képviselő- testület adjon
felhatalmazást az alpolgármesternek, hogy ezekben az ügyekben eljárhasson.
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott
el, a Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
1/2015.(II.03.) határozata
alpolgármester meghatalmazásáról
A Képviselő- testület
Meghatalmazza Földesi László (szül: Debrecen 1942.02.28. an: Rebenyák
Piroska) alpolgármestert, hogy 2015. február 04-én a távollévő
polgármester helyett a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulás tanácsülésén részt vegyen, ott a polgármestert teljes jogkörrel
képviselje, ott a polgármester helyett és nevében nyilatkozatot tegyen.
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Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
2/2015.(II.03.) határozata
felülvizsgálat kezdeményezéséről
A Képviselő- testület
1./ Kéri a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulást (a
továbbiakban: Kistérségi Társulás), hogy Nyírgelse községben a házi
segítségnyújtás keretében ellátottak ellátásra való jogosultságát,
szükségletét, ezzel párhuzamosan a községben szociális gondozóként
foglalkoztatott létszámot –azaz 4 fő foglalkoztatását- vizsgálja felül.
2./ Kéri továbbá a Kistérségi Társulást, hogy a Nyírgelse községben
családsegítés és gyermekjóléti feladatellátás címen foglalkoztatott 0,5 fő
(heti 20 óra, amely jelenleg heti 4 óra a gyakorlatban) foglalkoztatását
vizsgálja felül.
3./ Az 1. és 2. pont szerinti felülvizsgálatot a Kistérségi Társulás
működéséhez biztosítandó önkormányzati hozzájárulás csökkentése, a
Kistérségi Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása érdekében kéri.
4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat
ismertesse a Kistérségi Társulással.
Határidő: 2015. február 04.
Felelős. polgármester
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirendi pont: Egyebek
Görög László polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy kapott az
önkormányzat egy megkeresést tájékoztató tábla kihelyezésével kapcsolatban.
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Nagy László jegyző elmondta, hogy azért kérik a tulajdonos hozzájárulását,
mert közterületre szeretnék kitenni a tájékoztató táblát, s ez önkormányzati
tulajdont is érintene.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő- testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
3/2015.(II.03.) határozata
tájékoztató tábla kihelyezéséről
A Képviselő- testület
1./ A Természetjáró Szövetség kérése alapján hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületi ingatlanokon
tájékoztató táblák kerüljenek kihelyezésre.
Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak szüksége
lenne egy új fénymásoló gépre. A jelenlegi már sokszor elromlik, a javíttatása is
igen költséges. Kértek árajánlatot.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy két árajánlat
érkezett. Mind a két árajánlat hasonló kapacitású gépet kínál, mint a jelenlegi,
ami meg is felelne az önkormányzat igényeinek. 36 hónapos gépbérleti
lehetőséget kínál. Az egyik bérleti díja 14.500 Ft+ áfa/hó, a másik bérleti díja
16.700 Ft+ áfa/hó. Azt is elmondta, hogy a jelenlegi fénymásoló gépet 40.000
Ft-ért tudnák beszámolni, mert már majdnem a duplája lett vele fénymásolva,
mint az eredetileg megengedett. Azt is elmondta, hogy az önkormányzatnak a
kisebb árfekvésű gép is megfelelne.
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy a teleházban is van egy új
fénymásoló, az nem lenne- e megfelelő.
Kerezsi- Papp Mariann válaszában elmondta, hogy az nem tud kétoldalasat
másolni, szkenelni sem tud.
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Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a teleházban van még egy korszerű
fénymásoló, ami be sincs üzemelve.
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy azt a Kistérségi
Társulás biztosította a fiatalok rendelkezésére pályázati pénzből, az nem az
önkormányzat tulajdona.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő- testület
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
4/2015.(II.03.) határozata
fénymásoló beszerzésről
A Képviselő- testület
1./ Támogatja egy darab SHARP MX-M26NV típusú új fénymásoló
beszerzését az önkormányzat részére 14.500 Ft + Áfa/hó összegben 36
részletben azzal, hogy az elavult, használt fénymásoló 40.000 Ft
összegben beszámításra kerüljön az új eszköz árába.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására, a
beszerzés lebonyolítására.
Határidő: 2015. február 15.
Felelős: polgármester

Görög László polgármester elmondta, hogy a hagyományőrző disznóvágás
megrendezésére február 28-án kerül majd sor.
Azt is elmondta, hogy a polgármesternek gazdasági programot kell elkészítenie
az 5 éves ciklusra választástól számított 6 hónapon belül. Arról is tájékoztatta a
Képviselő- testületet, hogy ezzel kapcsolatban össze fogja hívni a képviselőket,
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a civil szervezetek vezetőit, az egyházak vezetőit, s ki fogja kérni mindenkinek a
véleményét, hogy az 5 éves ciklusban milyen programokat, beruházásokat
kellene megvalósítani. A gazdasági programot a Képviselő- testületnek is el kell
majd fogadnia.
Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a szociális tűzifa kiszállítással
kapcsolatban is merültek fel problémák annak ellenére, hogy tájékoztató levél is
lett kiküldve a lakosságnak azzal kapcsolatban, hogy kik jogosultak erre az
ellátásra. Mégis sajnos sok esetben egymást félre tájékoztatta a lakosság, s ebből
sok probléma adódott.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy hozzá is érkeztek jelzések a
kiszállítással kapcsolatban. Ő fel is jött a polgármesterhez, hogy tisztázza a
problémákat, félreértéseket. Elmondta, hogy mocskos ez a falu, sok olyan dolgot
kitalálnak, ami nem fedi a valóságot.
Tóth József képviselő elmondta, hogy először meg kellene győződni arról,
hogy van e a jelzésnek alapja, s utána kell kifogással élni.
Görög László polgármester elmondta, hogy egységesen mindenkinek a falu
érdekét kell nézni, nem kell személyeskedni. A problémákat meg kell beszélni, s
nem kell ellenségeskedni.
Nagy László jegyző tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy másfél héttel
ezelőtt a polgármester, a jegyző és az alpolgármester is kapott egy névre szóló
névtelen levelet, amelyben az volt leírva, hogy van olyan képviselő a
testületben aki törvénytelenül tölti be a tisztséget, mivel polgármesteri hivatal
vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője vagy alkalmazottja. A
válaszában elmondta, hogy a feltételezés nem fedi a valóságot, mivel a közös
önkormányzati hivatalnak nincs olyan köztisztviselője vagy alkalmazottja, aki
képviselő lenne. Az önkormányzatnak a dolgozója viszont lehet képviselő.
Pintye Magdolna képviselő is elmondta, hogy nagyon utána kell járni, hogy mi
a valóság, és mi a pletyka, mert ez félreértésekre adhat okot, s összeugrasztja az
embereket egymással. A szociális tűzifa kiszállítással kapcsolatban az volt a
kérése, ha a jövőben is lesz ilyen jellegű támogatás, akkor legalább a 65 év
feletti idős embereknél tolasson be az autó az udvarra, mert már ők nem tudják a
kaputól behordani a fát.
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Görög László polgármester elmondta, hogy nem lehet különbséget tenni, mert
akkor a többiek fognak kifogással élni.
Földesi László alpolgármester is elmondta, egyetért azzal, hogy nem kell
felülni mindenféle pletykáknak, mert az csak konfliktusokat szül. Mindenről
meg kell győződni, utána kell járni, s csak akkor kell a kellő intézkedéseket
megtenni.
A településrendezési tervvel kapcsolatban megkérdezte a polgármestertől, hogy
az önkormányzatnak milyen beruházási elképzelési vannak a jövőt illetően, mert
akkor ezeket is fel kell tüntetni a településrendezési tervben. Fontosnak tartaná a
településen a szennyvíz beruházás megvalósítását. Véleménye szerint a TranzitFood Kft-vel közösen lehetne megoldani ezt a problémát. Volt már ezzel
kapcsolatban többféle alternatíva is, de egyik sem valósult meg. Pl. Szakollyal
és Nyírmihálydival közös beruházás
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy a Tranzit- Food Kft-vel
közösen egyeztettek a településrendezési tervvel kapcsolatban, s ott akkor
felhozódott a szennyvíz probléma is. A Kft vezetője elmondta, hogy ők is
elhordatják a saját kommunális szennyvizüket Nyíradonyba, mert az ipari
szennyvízbe nem lehet beleengedni. Azt is elmondta, hogy Szakollyal és
Nyírmihálydival azért nem lehet közös szennyvízberuházást megvalósítani, mert
a települések nem tartoznak egy agglomerációba. Ehhez Kormányrendeletet
kellene módosítani. A jövőben minden lehetőséget meg fognak majd ragadni,
hogy a szennyvíz kérdés meg legyen oldva.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést
1546-kor bezárta.

k.m.f.
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Görög László
polgármester

Nagy László
jegyző

Földesi László
Jegyzőkönyv hitelesítő

Kovács Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő
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