NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
2013.március 21.-én megtartott
Képviselő-testületi ülésének

a.) jegyzőkönyve
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./Tájékoztató
kapcsolatosan.

az

Önkormányzat

rendelet

alkotási

kötelezettségével

2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása,
elfogadás.

Nyírgelse, 2013. március 21.

Görög László
Polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. március
21.-én megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna,, Gyurkovics Anna, Kulin Béla, Pócsi
Józsefné, képviselők, Nagy László jegyző.
Igazoltan maradt távol: Kapási József, Kulin Béla képviselők.
Görög László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s az ülést 1530 – kor
megnyitotta.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős
képviselő-testületből 5 fő jelen van.
Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.
A képviselő – testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következő
napirendi pontokat:
1./Tájékoztató
kapcsolatosan.

az

Önkormányzat

rendelet

alkotási

kötelezettségével

2./ Az Önkormányzat 2013.évi költségvetési rendeletének megtárgyalása,
elfogadása.

A javaslatot a képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
1 Napirend:
Nagy László jegyző ismertette a jogszabályokat, az önkormányzat rendelet
alkotási kötelezettségével kapcsolatosan, illetve a következményeket
amennyiben nem tesz eleget a kötelezettségeinek. Melyek a következők: a
kormányhivatal törvényességi észrevétellel fog élni, majd az állami normatívák
folyósítása megszűnik, majd a képviselő-testület feloszlatását fogja
kezdeményezni.

Nyírgelse Község Önkormányzatának
31/203. (III.21.)
határozata
A Képviselő-testület:
1. Megértette a jegyző tájékoztatását az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendelet alkotási kötelezettségével, valamint az
államkincstár finanszírozást felfüggesztő tevékenysége
következményeivel kapcsolatban.
2.napirend
Görög László polgármester ismertette a változtatásokat a költségvetési rendelettervezet módosításait. Kérte a jelenlévő képviselőket, hogy ha javaslatuk
észrevételük van tegyék meg.

Pintye Magdolna képviselő: Szeretném ha több pénzt csoportosítanánk át a
telephely építésére, a temető körbekerítésére. A hivatal és Művelődési Ház
épületét is fel kellene már újítani. Emellett javasolnám kültéri ping-pong
asztalok felállítását, illetve egy szabadtéri szalonnasütő kialakítását is
szükségesnek érzem.
Görög László polgármester: Köszönjük a javaslatot, meg vizsgáljuk a pályázati
lehetőségeket, és amint lehetőség lesz ezekre a célokra megvalósítjuk őket.
De hozzátenném, hogy ezekhez a munkákhoz nem lesz elég emberünk.
Molnárné Goda Gabriella: Szerintem le kellene kötni a tartalék egy részét, hogy
gyarapodjon a falu.

Pócsi Józsefné és Pintye Magdolna javaslata alapján a költségvetés tervezetet
tételesen tárgyalják.
Molnárné Goda Gabriella: Vannak az önkormányzatnak földjei azokkal mit
fogunk csinálni?
Pintye Magdolna: Ki kellene adni bérbe, hogy megműveljék ezeket a területeket.
Görög László: A testület alkotott erre egy rendeletet amiben az áll, hogy nem
adjuk bérbe az önkormányzat földjeit, így is volt aki jogosulatlanul használta
ezeket.

Pócsi Józsefné: Nem sértegethetsz többet, megmondtam már a múltkor is!
Görög László: Nem sértegetlek, de nem hoztunk olyan rendeletet ami
megengedné.
Pócsi Józsefné elhagyta az üléstermet.

Görög László szavazásra bocsátotta a rendelt-tervezetet. A képviselő-testület 3
igen és 2 tartózkodás mellet a következő határozatot alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzatának
32/2013. (III.21.)
határozata
A Képviselő-testület:
1. Az önkormányzat 2013. évi, a 2013. március 12-i és 19-i ülés
javaslatainak figyelembe vételével átdolgozott költségvetési rendelettervezetét megtárgyalta és az nem fogadja el.

Nagy László jegyző ismételten felhívja a képviselők figyelmét a rendelt alkotási
kötelezettségre.
Görög László polgármester kérte a képviselőket, tegyenek javaslatot a rendelet
módosítására.
Pintye Magdolna képviselő javasolta, hogy a sportpálya működtetésére és
felújítására 200.000 Ft-ot csoportosítsanak át. A javaslatot a jelenlévő
képviselők egyhangúan 4 igen szavazattal támogatták.
Görög László: Kérem a testületet gondolják ét döntésüket, mert súlyos
következmények lehetnek. Nyitottak vagyunk minden javaslatra, várom a
javaslatokat.
Pintye Magdolna: Minek javasoljunk bármit is úgyis az van amit Ti akartok,
akkor teljesen feleslegesen vagyunk itt nem is fogok jönni, hívjátok ide a
többieket még akkor is tartózkodni fogok.

Nagy László: Magdi Te mikor idejöttél pontosan tudtad, hogy nem szavazod
meg, tehát ennyi ember teljesen feleslegesen ült itt.
Pintye Magdolna: Jó akkor megszavazom, teljesen mindegy, szarok bele az
egészbe, az egész falauba!
Nagy László: Polgármester tedd fel újra szavazásra a rendeletet!

Nyírgelse Község Önkormányzatának
33/2013. (III.21.)
határozata
A Képviselő-testület:
1. A 32/2013. (III.21.) határozatában foglaltakat képviselői
kezdeményezésre újra gondolta, s az önkormányzat 2013 költségvetési
rendelet-tervezetérő újra kíván szavazni.
2. Utasítja a polgármestert, hogy új szavazást bonyolítson le a rendelettervezetről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Görög László polgármester ismételten szavazásra bocsátotta a költségvetési
rendeletet.
A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot
alkotta:

Nyírgelse Község Önkormányzatának
2/2013. (III.21.)
rendelete
A Képviselő-testület:
1. Az önkormányzat 2013 költségvetési rendeletét a mellékelt formában
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Pintye Magdolna elhagyta az üléstermet.
Görög László: Annyit azért még hozzátennék, a testületi ülés előtt volt egy
értekezlet, amelyen itt volt a Demján Sándor alpítvány képviselője, aki kérdezte,
hogy a testület jóváhagyta-e a pályázatokat. Tehát a testületnek kellett volna
elbírálni a pályázatokat, ehhez képest Pintye Magdolna igazgató, kb. 5 évre
visszamenőleg maga döntötte el ki kapjon ösztöndíjat.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, Görög László polgármester az 18:15 –
kor bezárta.

k.m.f.

Görög László
polgármester

Nagy László
körjegyző

