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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május
31- én megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester, Kovács Miklós, Pintye Magdolna,
Goda Ferenc, Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselők.
Igazoltan maradt távol: Földesi László alpolgármester, Enyedi János, Szilágyi
Józsefné képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Meghívottak: Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület vezetője
Szabóné Nagy Csilla védőnő
Dánfi Brigitta családgondozó

Nagy Csaba polgármester üdvözli a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazzák
Kricsfalusi Katalint jegyzőkönyvvezetőnek.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Goda Ferenc, Kovács Miklós képviselőket.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazzák Goda
Ferenc és Kovács Miklós képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Javasolja, hogy a meghívóban meghirdetett napirendi pontoktól eltérően a
második napirendi pontként tárgyalja meg a testület az ÖNHIKI előlegről való
lemondást, mivel ennek ma van a határideje, s testületi döntés kell róla.
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
2./ ÖNHIKI előleg lemondásáról döntés
3./ Gyermekvédelmi beszámoló
4./ Hulladékszállítási díj rendelet módosítása

-25./ Egyebek
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazzák a napirendi
pontokat.
1./ Napirendi pont: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Nagy Csaba polgármester:
- ÖNHIKI pályázat benyújtásra került 2.250 e Ft-ra tudtunk pályázni. 6.504 e
Ft előleget igényeltünk, s e miatt 4.254 e Ft-ot vissza kell fizetnünk.
- Működésképtelen Önkormányzatok támogatása pályázat is beadásra került,
május 10-e volt a beadási határidő. Elbírálás június végére várható. Már itt is
szigorították a feltételeket. Külön ki kellett térni az oktatási intézmény
létszámára, a polgármesteri tisztség státuszára, hogy főállású e vagy
társadalmi megbízatású és a kifizetetlen számlák kimutatása is szükséges
volt. 30 M Ft igénnyel adtuk be, bízom a kedvező elbírálásban. Jelenleg is
van 9,1 M Ft a kifizetetlen számlánk.
- OTP hitelkeret szerződés meghosszabbításra került. A nyilatkozatokat
elfogadta az OTP, 2011.04.28. a lejárati idő. Jelenleg is -9,8 M Ft a
folyószámla egyenlege.
- A normatíva lemondás megtörtént. 15 főről mondtunk le, kamatfizetési
kötelezettség is terhel minket e miatt. Sajnos lassan bekövetkezik az a
probléma, hogy nem lesz annyi a normatíva, mint amennyi a munkabér. Még
az ÖNHIKI előleg visszafizetés is fog minket terhelni, ami havi 700 e Ft
körüli összeg.
- Ha a helyzetünk nem fog változni, akkor meg kell tenni a megfelelő
lépéseket. Nem biztos, hogy a következő hónapban fogunk tudni munkabért
fizetni. Már előre elkértem a Puszta Krone Kft-től a szeptember 15-ig
esedékes építményadót is, hogy tudjuk a tavalyi számláinkat rendezni. A
Nyírségi- Baromfifeldolgozó Kft-től is kaptunk 2,3 M Ft-ot, ezt is a
számláink rendezésére fordítottuk. Már több adót előre nem tudok kérni, mert
ez már nem lehetséges. A Kistérségi Társulás felé sem számoltunk még el a
tavalyi évvel sem. Kb. egy 500 e Ft körüli ez a tartozás. Már ebben az évben
is kellett volna fizetni az első negyedévre 1,5 M Ft-ot, ami nem történt meg,
és mindjárt itt a második félévi fizetési kötelezettség határideje is. Ha már
nem tudunk fizetni, akkor meg kell tenni a megfelelő lépéseket. Nekem az a
véleményem, hogy szeptember 01-től ilyen körülmények között nem fog
elindulni a 8 osztályos oktatás. Én ezt próbáltam elkerülni, de sajnos ebbe az
irányba haladunk. A faluban semmire nem tudunk áldozni, mert az iskolát
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közlekedni. Bíztam benne, hogy ezt el tudjuk kerülni, de sajnos nem látok rá
lehetőséget. Az adósságállományunk már olyan nagymértékű, hogy ezt már
nem tudjuk kezelni. Ezt sajnálom, de én már nem tudok mit tenni.
- Normatíva visszafizetési kötelezettségünk is van tavalyról, erre is kértünk
részletfizetést, de még nem kaptunk rá választ.
Lakatos Zoltán: Fáziskésésben van a falu. A Képviselő- testületnek a falu
érdekét kell képviselni, nem az önös érdekeket szem előtt tartani. Össze kell
fogni, nem marakodni. Már 5 évvel ezelőtt felvetődött az iskola társulás
kérdése. A testületnek nem érzelmi alapon kellett volna ezt a helyzetet
megközelíteni. Sajnos, csak közösen lehet ezt a problémát megoldani,
társulás keretében, csak így tudjuk az iskolát megmenteni, ezt időben kellett
volna megtenni.
Kovács Miklós Képviselő: Gazdasági szempontból is a falu romokban
hever. A szétválást követően a gazdasági viszonyok nem lettek rendezve.
Akik közel voltak a tűzhöz, mindent megkaparintottak, csak az a baj, hogy
ezek zöme nem falubeli. Ebben mi nem vagyunk hibásak. Ami maradt, annak
jó része osztatlan közös tulajdonban van, azzal pedig nem lehet mit tenni. A
fiatalság elvándorol a faluból, mert nem tudunk nekik megfelelő jövőképet
felmutatni, nincs itt tartó erő. A vagyonmegosztási per is még csak most
fejeződött be, annak is tudjuk mi lett az eredménye. Az iskola társulás
ügyében én nem érzem, hogy megfelelő tájékoztatást kaptunk volna.
Véleményem szerint az iskola tanulói létszámának alakulása fogja megoldani
az iskola létét. Aki társulási szándékkal keresett meg, csak azt nézte, hogy
neki mi a jó, de mindet meg sem kérdeztek. Nekem az a véleményem, hogy
minden területen végig kell menni, s nekünk kell meghozni a megfelelő
döntéseket, ezt ne bízzuk külső szakértőre. Amivel már társultunk, a
továbbiakban mi már nem döntünk semmiről, de a hozzájárulást fizetni kell,
ami nem kevés összeg. Ha minden ki megy társulásba, akkor én nem látok
szép jövőt a falu előtt. A problémákat közösen kell megoldani, csak az visz
előre.
Pintye Magdolna képviselő: A 2009/2010. tanévben nem lett fizetve túlóra.
Arról mi nem tehetünk, hogy ennyi a gyerek létszám.
Nagy Csaba polgármester: Az a probléma, hogy maga a 8 osztályos iskola
intézménye életképtelen. A normatíva csökken a gyerek létszám csökken, s
ez az alapvető probléma. Az én véleményem szerint most már nem
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Óvoda, szerintem ez a jövő.
Goda Ferenc képviselő: Évekkel ezelőtt láttuk már ezt a problémát, hogy a
Kormány milyen feladatokat ró az Önkormányzatara, s ehhez nem ad
normatívát. Az iskola a jelen helyzetben a legköltségesebb intézmény.
Mindenki abban bízott, hogy ebben az ügyben központi szinten fognak lépni,
de sajnos erre nincs lehetőség, mert olyan a gazdasági helyzet. Mindenki arra
gondolt, hogy ez kedvező irányba fog elmozdulni, de sajnos ez nem
lehetséges. Most eljött annak az ideje, hogy ezen változtatni kell. A képviselő
társaim megmondták, hogy nem fognak abba beleegyezni, hogy az iskola
megszűnjön, ezért vállalni kell a felelősséget, de őket csak a jó szándék
vezérelte. Hozzá járult az is ehhez, hogy a régi társulási folyamatok nem úgy
csapódtak le, mint ahogy az nekünk előnyös lett volna. Nehéz jó döntést
hozni, ami hosszútávon nekünk előnyt jelent. Jó volt az irány, hogy hozzuk
ameddig csak lehet, de hamarabb jelentkezik a végső probléma, mint ahogy
vártuk.
Nagy Csaba polgármester: Nem csak az a probléma, hogy munkabért nem
fogunk tudni fizetni, de szeptember 01-től újra indul a tanév önállóan. Ha
úgy döntünk, hogy kérjük az adósságrendezést, hónapok telhetnek el addig,
amíg kirendelik a csőd biztost, s addig nincs fizetés. Az OTP nem ad
munkabér hitelt, mert már nem lesz annyi a normatíva, hogy következő
hónapban abból le tudja venni. Ha kapunk a működésképtelen pályázaton
pénzt, lehet, hogy ezt egy pár hónapig el tudjuk odázni, de a probléma akkor
sincs megoldva. Még az is gondot okoz, hogy a végkielégítést június 30-án ki
kell fizetni, ami bruttó 2 M Ft körüli összeg. Ha ezt nem tudjuk kifizetni,
akkor senki sem kap munkabért.
Kovács Miklós képviselő: Ha az adósságrendező is meghozza a szigorú
döntéseket, akkor ezt mi is meg tudjuk tenni, s ezzel nem veszítjük el azt a
lehetőségünket, hogy nem tudunk pályázatokat benyújtani. Ezt először
közösen nekünk kellene megbeszélnünk, s ha nem járunk sikerrel, akkor
jöjjön az adósságrendezés. Hozzuk meg mi a döntést, de csak úgy, ha ebben
mindenki partner.
Nagy Csaba polgármester: Nekem az a véleményem, hogy ezt mindenki
gondolja át, s mindenkinek állást kell foglalni. Ezt a problémát minél előbb
orvosolni kell.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Képviselő- testület 4 igen és egy tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testület
21/2010.(V.31.) KT számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A Képviselő- testület
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
polgármesteri tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul
vette.
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirendi pont:
ÖNHIKI előleg lemondásról döntés
Nagy Csaba polgármester: Mint már az előző napirendi pontban is említettem
az ÖNHIKI előleg egy részéről le kell mondanunk, mert nem illet meg minket
annyi támogatás. Kérünk rá részletfizetési lehetőséget, amit hat havi részletre
adnak meg maximum, ez is havi 700 e Ft körüli összeg. Még a mai nap van rá
lehetőség, hogy ezt a döntésünket meghozzuk, és eljutassuk a MÁK részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testület
22/2010.(V.31.) KT számú

-6határozata
ÖNHIKI előleg lemondásáról
Képviselő- testület
lemond a megigényelt 6.503.700 Ft ÖNHIKI előleg
összegéből 4.253.700 Ft-ról, mert az igényelhető
ÖNHIKI támogatás összege 2.250.000 Ft, s emiatt a
különbözetet vissza kell fizetni.

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3./ Napirendi pont: Gyermekvédelmi beszámoló
Dr. Lakatos Péter jegyző: A gyermekvédelmi beszámoló a törvény szerint lett
összeállítva, május 31-ig kell elfogadni a testületnek.
Dánfi Brigitta családgondozó: Tájékoztatás képen csak annyit szeretnék
elmondani, hogy az Államigazgatási Hivatal 2010. márciusában tartott egy
utóvizsgálatot, mert amikor tavaly voltak ellenőrizni kaotikus állapotokat
találtak. Most azt állapították meg, hogy a problémák rendeződtek, a törvényi
feltételeknek megfelelően működünk. Jelenleg 18 gyerek van alapellátásban, 4
gyerek van védelembe véve, 12 gyerek védelembe vétele folyamatba van. A
jelzőrendszeres tevékenység hatékonyabb, mint volt, de még vannak
hiányosságok.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A bölcsődei ellátás nevelési programja
elkészült e már.
Pintye Magdolna képviselő: Még mindig folyamatban van. Már az első
változatot visszaküldték Szolnokról, a kért hibákat kijavítottuk, a
hiányosságokat pótoltuk, és ismét visszaküldtük, de még nem kaptunk rá
választ.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Képviselő- testület
23/2010.(V.31.) KT számú
határozata
a gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról
A Képviselő- testület
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

feladatok

Sorrendben a negyedik napirend tárgyalása következett.

4./ Napirendi pont: Hulladékszállítási díj rendelet módosítása

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az áprilisi testületi ülésen úgy határozott a testület,
hogy maradjon a hetenkénti ürítés. Ez akkor nem lett átvezetve a rendeleten, s
most ezt kellene elfogadnunk, ezt tartalmazza az előterjesztés is.
Van most is egy ügyem a Nyír- Flop Kft-vel, mi szerint az Árpád utca végén
járdatörés történt, s ezt a cég nem akarja elismerni.
Nagy Csaba polgármester: Már meg is küldték az első díjkompenzáló számlát,
de mi visszaküldtük, mert nem volt meg a megosztás a szemetesek űrtartalma
szerint. Erre még a mai napig nem jött válasz.
Ma volt Nyíregyházán gyűlés a hulladékgazdálkodás tekintetében, de erre most
nem tudtam elmenni. Tudomásom szerint 2010. december 31-ig el fog készülni
a nyíregyházi lerakó is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testület
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9/2010.(VI.03.) KT számú
rendelete
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2004. (I.29.) KT. számú rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) módosításáról
1.§.
A Rendelet 1.számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A közszolgáltatás díja
- 60 literes edény hetenkénti egyszeri ürítésének szolgáltatási díja:
167 Ft/ürítés + 25% ÁFA, azaz bruttó 209 Ft/ürítés; negyedévente 1465 Ft.
- 80 literes edény hetenkénti egyszeri ürítésének szolgáltatási díja:
184 Ft/ ürítés + 25% ÁFA, azaz bruttó 230 Ft/ürítés; negyedévente 1610 Ft.
- 120 literes edény hetenkénti egyszeri ürítésének szolgáltatási díja:
217 Ft/ ürítés + 25% ÁFA, azaz bruttó 271 Ft/ürítés, negyedévente 1897 Ft ”
2.§.
A Rendelet 1.számú melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
A szilárd hulladék begyűjtése és szállítása minden héten keddi
munkanapokon történik, a Szabolcs utca végén kezdve a település központja
felé haladva, majd ezt követően a település központjától Nyírmihálydi felé és
Nyírbogát felé haladva.
A begyűjtés és szállítás reggel 6 órakor kezdődik és késő délutánig tart.
Amennyiben a keddi nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon
történik a hulladék begyűjtése és elszállítása.
3.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán történő
kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Nyírgelse, 2010. május 31.
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Nagy Csaba
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kihirdetve: 2010. június 03.

dr. Lakatos Péter jegyző

Sorrendben az ötödik napirend tárgyalása következett.
5./ Napirendi pont: Egyebek
Nagy Csaba polgármester: A Nyírgelse Bajcsy Zsilinszky úton önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlant szeretné megvásárolni ifj. Lakatos Zoltán. 850 e Ft-ot
fizetnem érte egy összegben. Elmondása szerint saját gazdasági célra szeretné
használni az ingatlant. Én támogatom az eladást.
Kovács Miklós képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy adjuk el az
ingatlant.
Goda Ferenc képviselő: Én is támogatom az eladást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testület
24/2010.( V.31.) KT számú
határozata
az Önkormányzat
tulajdonát képező BajcsyZsilinszky úti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
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A Képviselő- testület
Az önkormányzat tulajdonát képező Nyírgelse 375
hrsz-ú ingatlant ifj. Lakatos Zoltán részére 850.000 Ft
azaz Nyolcszázötvenezer forint összegben értékesíti. A
vevő a vételárat a szerződés megkötésekor köteles
megfizetni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítéssel
kapcsolatos ügyben járjon el.

Több napirend, hozzászólás, kérdés nem hangzott el.

Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Nagy Csaba
polgármester

Goda Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kovács Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

