NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET

2010. szeptember 14-én
megtartott cikluszáró
testületi ülésének

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

TÁRGYSOROZATA

1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
2./ 6/2010.(II.19.) KT számú rendelet módosítása (előirányzat módosítás)
3./ 2010. I. félévi pénzügyi terv teljesítésének megtárgyalása
4./ Beszámoló a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda oktató, nevelő
munkájáról
5./ Egyebek

Nyírgelse, 2010. szeptember 15.

Nagy Csaba
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010.
szeptember 14-én megtartott cikluszáró testületi üléséről.
Jelen vannak: Nagy Csaba polgármester, Földesi László alpolgármester,
Kovács Miklós, Pintye Magdolna, Goda Ferenc, Enyedi János, Baloghné Enyedi
Gyöngyike képviselők.
Igazoltan maradt távol: Szilágyi Józsefné képviselő.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző

Nagy Csaba üdvözli a megjelenteket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Baloghné Enyedi Gyöngyike, Földesi László
képviselőket javasolja.
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák
jegyzőkönyv hitelesítőnek Baloghné Enyedi Gyöngyike és Földesi László
képviselőket.
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok szerint.
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: Nagy Csaba polgármester
2./ 6/2010.(II.19.) KT számú rendelet módosítása (előirányzat módosítás)
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Előadó: Nagy Csaba polgármester
3./ 2010. évi I. félévi pénzügyi terv teljesítésének megtárgyalása
Előadó: Nagy Csaba polgármester
4./ Beszámoló a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda oktató, nevelő
munkájáról
Előadó: Pintye Magdolna iskola igazgató
5./ Egyebek
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az ismertetett
napirendi pontokat.
A napirendi pontok tárgyalásakor részt vett Goda Ferencné költségvetési előadó,
Mikola Tamásné óvónő is.

1./ Napirendi pont: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Nagy Csaba polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő- testületet
- Az Áht. előírja, hogy a polgármesternek a választások előtt 30 nappal
tájékoztatni kell a lakosságot az Önkormányzat anyagi helyzetéről. Ezt
elkészítettük a 2010. szeptember 02-i állapotnak megfelelően, s most szeretném
ezt ismertetni a testületi tagokkal is.
/Írásbeli beszámoló mellékelve!/
A Tranzit Food Kft. jóvoltából kaptunk 1M Ft iparűzési adó előleget, s ebből
sok számlát kifizettünk. A szeptember 15-ig esedékes építményadót már
márciusban elkértük.
- Akácfa levágás történt a Baromlakon, jelezték ezt a Hivatal felé. Beszállítattuk
a napközi udvarra, közel 10 m3. Közben megjelent Laza Úr, s Ő azt mondja,
hogy amit letermeltek fát az övé. Mondtam neki méretesse ki a területet, s ha
tényleg övé a fa, akkor természetesen elszállíthatja. Azt mondta ő ezzel nem
foglalkozik. Én azt mondtam neki, hogy akkor kiméretteti a területet az
Önkormányzat, s akkor kiderül kié.
Könnyű István is jelezte, hogy az Önkormányzat termelje le a Baromlak felé a
nyárfát az út mellett, mert Ő is szeretné a saját területén letermelni, s akkor ne
legyen belőle probléma. Ezt a fát értékesíteni fogjuk, már beszéltem is ebben az
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ügyben a vállalkozóval. Ebből a pénzből szeretném arra fordítani, hogy a
baromlaki úton, amely területek még nincsenek kiméretve, akkor ezt ebből
tegyük meg.
- Az Általános Iskolában elkészült a fűtés korszerűsítés további része. Minden
feltétel adott ahhoz, hogy a gáz egyáltalán be se legyen kapcsolva. Megfelelő
mennyiségű tűzifa rendelkezésre áll a zavartalan működtetéshez.
- A Működésképtelen Önkormányzatok támogatása pályázat pénteken elkészült
és beadásra került határidőben. A hiánypótlás után továbbítva lesz a
Belügyminiszter felé. Bízunk a kedvező elbírálásban.
- Az iskolai tanév elkezdődött szeptember 1-jén zökkenőmentesen.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt szeretném kérni Igazgató Asszonytól, hogy az
ÖNHIKI II. ütem beadási határideje szeptember 30-a, s a lemondást ehhez minél
hamarabb készítse el.
Nagy Csaba polgármester: Tudomásom szerint 105 tanuló kezdte meg a
tanévet, ez 20 fővel kevesebb, mint júniusban. Erről a normatíváról most le kell
mondani. Már annyira le fog csökkeni a finanszírozás, hogy nem fogunk kapni
munkabér hitelt sem. Véleményem szerint az adósságrendezés elkerülhetetlen
lesz.
Földesi László alpolgármester: Kintlévőségeink tekintetében nincs olyan, amit
be tudnánk hajtani?
Nagy Csaba polgármester: Adóbevétel kintlévőségünk van a Nyírségi
Szárnyas Kft részéről, ami jelentős, de ezt az összeget nem fogjuk megkapni.
Temetési kölcsön nem olyan jelentős.
Földesi László alpolgármester: Gépjárműadó kintlévőség?
Nagy Csaba polgármester: Gépjárműadó behajtás 98%-os. A letiltásokkal és a
forgalomból való kivonatással sok adótartozás be lett hajtva.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az adóbehajtások miatt az adóerőképesség
megemelkedett, s a félévi beszámolóban 1.066 e Ft-ot vissza kell fizetni.
Nagy Csaba polgármester: Jelenleg az adósságállományunk 30M Ft, amelyben
benne van 3 dolgozó jubileumi jutalma is. Ilyen még nem volt, hogy ezeket ne
tudjuk kifizetni. A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a bérek és a segélyek
legyenek kifizetve, a többi kiadásból annyit fizetünk ki, amennyire jut
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Az interneten néztem, szeptember
elején még volt lehetőség pályázatot beadni fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró
cserére. A kazáncserének a költségeit is támogatták volna, amennyiben
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megújuló energiaforrással fűtenek. Ez a lehetőség 2009 közepe óta fennállt,
sajnos most már fel van függesztve forráshiány miatt. Úgy tudom az
Önkormányzatnak van pályázatfigyelője, akkor erre miért nem hívta fel a
figyelmet.
Nagy Csaba polgármester: Már régóta nincs, mert az Önkormányzatnak nincs
rá anyagi fedezete.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ezt sajnálattal hallom.
Nagy Csaba polgármester: Erre fel kellett volna hívni a figyelmet, s akkor el
hetet volna készíteni a pályázatot is.
A normatíva lemondásra pedig azért van szükség, mert ez pozitívan kezeli az
ÖNHIKI.
Enyedi János képviselő: A polgármester elővezette, hogy mennyi mínuszunk
van, s hogyan gazdálkodtunk az első félévben. Elhangzott olyan is, hogy 20
tanulóval kevesebb van az iskolában. Ennek kapcsán felvetődik bennem az a
kérdés, hogy mit tettünk annak érdekében, hogy ez ne így legyen? A másik
kérdésem pedig az, hogyan halmozódott fel ennyi adósság? Mi vezetett ehhez?
Az önkormányzatiság annyit sérült az évek folyamán, hogy ez idáig fajult.
Ehhez nagymértékben az is hozzájárul, hogy a sorsunk elvégeztetett, de nem
most, hanem már évekkel ezelőtt. Hozzákezdtek tudatosan a kisközségek
leépítéséhez. Egyedül csak az igazgatási szervezet az, amit nem építettek le, van
nem került látványos leépítésre sor. A ’90-es évek elején az állam fejkvóta szerű
finanszírozással magára vállalta az oktatási feladatok finanszírozását, a
kisközségek működtek, fejlődtek, látványos eredmények születtek. Alig telt el
néhány év, az Állam kezdte elvonni a normatívát az Önkormányzatoktól.
Kompenzálás képen az Önkormányzati létesítményeket kezdték leépíteni. Ahol
az iskola és a templom megszűnik, annak a falunak vége. Nyírgelse lakossága
egyre fogy. Azért jutottunk ide, mert az emberekből kiöltük, kiölték a
munkaszeretet, munkabecsületet. Erkölcsileg is hanyatlik a falu. Én nem látom
olyan rettenetesnek a falu sorsát. Úgy kellene minden kérdésre válaszolni, hogy
arra konkrét választ kapjon mindenki. A kintlévőségeinket jobban be kellene
hajtani. A beszámoló 7. sz. mellékletében csupa olyan beruházás van felsorolva,
ami ki lett fizetve, de nem valósult meg. A sporttámogatás kérdésére is jobban
oda kell figyelni. A kiadásokat jobban kontrollálni kell. Próbáltunk az
intézmények összevonásánál is együttműködőek lenn, de ez az iskola
tekintetében nem járt sikerrel. A faluban nagyobb szükség van az iskolára, mint
a Szociális Otthonra. A dolgozók több juttatást kapnak most, mint a mi
fenntartásunk ideje alatt, de a Kistérségi Társulás felé, 3,8 M Ft-tal tartozunk.
Mikor fogja látni a Kistérség ezt a pénzt? Mikor fogják látni a beszállítók a
pénzüket?
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Nagy Csaba polgármester: Véleményem szerint az adósságrendezés után két
éven belül.
Enyedi János képviselő: Ez akkor valósítható meg, ha a gazdaság úgy fog
fejlődni. Ha jön az adósságrendezés, akkor is először a béreket fogják kifizetni,
a beszállítók, meg nem biztos, hogy megkapják a járandóságukat.
Nagy Csaba polgármester: Ez nem így működik. Be fogják zárni az Iskolát és
a Szociális Otthont, mert nem kötelező feladat, s akkor lesz rá lehetőség, hogy ki
legyenek fizetve a beszállítók is.
Enyedi János képviselő: A kisközségeket teljesen fel fogják számolni. Nem
tettünk annak érdekében semmit, hogy családokat telepítsünk be a faluba.
Mindenkinek az lenne az érdeke, hogy itt maradjon helyben az iskola.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
38/2010.(IX.14.) 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: A 6/2010.(II.19.) KT számú rendelet módosítása (előirányzat
módosítás)

6

Nagy Csaba polgármester: Ez minden évben, minden egyes alkalommal így
van. Tervezünk egy összeggel, s amikor realizálódik, akkor tesszük helyre az
előirányzatot. Ezt tartalmazza az előterjesztés és a függelék is.
Baloghné Enyedi Gyöngyike: Az előterjesztésben van egy mondat, hogy azért
nem tudtunk pályázni a teljes összegű támogatásra az ÖNHIKI-nél, mert az
oktatási intézmény fenntartását önállóan látjuk el. Volt arról szó, hogy a
Pénzügyminisztériumtól állásfoglalást kér az Önkormányzat, hogy mik azok a
tételek, amelyeket figyelembe kell venni egy esetleges válságköltségvetés
készítésekor. Ez az állásfoglalás nem jött még meg?
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez meg sem lett kérve.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ezt én egyoldalúnak tartom, hogy
csak az oktatási intézmény miatt nem kaptuk meg a teljes összeget.
Kricsfalusi Katalin pénzügyi előadó: Mivel 1500 fő alatti település vagyunk,
az oktatási intézményt önállóan tartjuk fent, ezért egy bizonyos összeget levon
az ÖNHIKI összegéből. Ezért nem kapjuk meg a teljes összeget.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Akkor ami az előterjesztésbe le van
írva, valójában igaz?
Kricsfalusi Katalin pénzügyi előadó: Igen ez igaz.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
10/2010. (IX.17.) KT számú rendelete
az önkormányzat 2010 évi költségvetéséről szóló 6./2010. ( II.19.) KT.
rendelet módosításáról
1. §
(1) A 2010. I. félévében pótelőirányzatként biztosított állami támogatások
növelése miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét

6.946.220 Ft-tal
6.946.220 Ft-tal
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módosítja, és az önkormányzat 2010. évi
módosított kiadási főösszegét
módosított bevételi főösszegét
a hiány összegét

279.930.220 Ft-ban
279.930.220 Ft-ban
50.135.297 Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
89.600 E Ft
23.180 E Ft
40.398 E Ft
1.109 E Ft
2.041 E Ft
6.157 E Ft
780 E Ft
E Ft
44.176 E Ft
E Ft
E Ft
2.934 E Ft
E Ft
69.106 E Ft
E Ft
250 E Ft
E Ft
E Ft
100 E Ft
100 E Ft
E Ft
E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
Előző évi túlfinanszírozás visszafizetési
kötelezettség
támogatásértékű működési kiadás
működési
célú
pénzeszközátadás
államháztart. kívülre
garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
Kamatkiadások
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai
EU-s támogatásból megvalósuló projektek
kiadásai
általános tartalék
Céltartalék
hitelek kamatai
finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2.§.

3.) A bevételi előirányzatokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat
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10.273 E Ft intézményi működési bevételek
48.636 E Ft önkormányzatok sajátos működési bevétele
2.394 E Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel
112.094 E Ft önkormányzatok költségvetési támogatása
56.398 E Ft átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek
50.136 E Ft finanszírozási bevételek
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nyírgelse, 2010. szeptember 14.

..............................................
Jegyző

.........................................
Polgármester

Kihirdetve: 2010. szeptember 17.

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3./ Napirendi pont: 2010. évi I. félévi pénzügyi terv teljesítésének megtárgyalása
Nagy Csaba polgármester: A költségvetés tervezésekor egy közel 50 M Ft-os
hitelfelvétellel terveztünk. Természetesen ennek a felvételére nem került sor. A
munkabér hitelt minden hónapban igénybe kell venni, s a folyószámlahitel-keret
is majdnem mindig 100 %-ban ki van használva. A bevételeink és a kiadásaink
félévi teljesítése egyaránt 42 %-ban teljesültek. A szociális jellegű kiadásaink
30 % körüli teljesítést mutatnak, ezt is próbáltuk visszaszorítani. Tudomásom
szerint a sportcéloknál működési célú pénzeszköz átadás nem történt. Az épület
fenntartási költségei pedig folyamatosan jelentkeznek minden hónapban.
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Goda Ferencné költségvetési előadó: Volt pénzeszköz átadás az év elején.
Nagy Csaba polgármester: Valószínű, hogy ez a költségvetés elfogadása előtt
lehetett, mert azóta nem volt pénzeszköz átadás. Az épület fenntartásai
folyamatosan minden hónapban jelentkeznek, a márciusi leolvasáskor
jelentkezett egy nagyobb összeg az áramdíjnál. Gépkocsi használat is fog
jelentkezi, mert minden második hétvégén használják a Fordot. Azt mondták,
hogy ezt is fogják kompenzálni tankolással.
Kiadásaink nagy részét most is a bérek és járulékok teszik ki. A dologi
kiadásokra oda lett figyelve. A betervezett beruházásaink sajnos nem valósultak
meg. Játszótér pályázat elbírálása ebben az évben valószínűleg elbírálásra fog
kerülni, de a megvalósítására ebben az évben már nincs lehetőség.
Az ÖNHIKI és a Működésképtelen Önkormányzatok támogatása pályázaton
elnyert összegek segítettek a kiadásainkat csökkenteni.
Sajnos, minden hónapban szükségünk van a munkabérhitel felvételére.
Az I. félév teljesítése eredményesnek mondható olyan szempontból, hogy
elkerültük az adósságrendezést.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A 1. sz. melléklet intézményi
működési bevételek csak 22%-ban teljesültek.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Térítési díjat már kevés gyerek fizet. A
toronybérleti díjak a második félévben fognak befolyni.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A 7. sz. melléklet szeméttelep
vásárlással kapcsolatosan az előző testületi ülésen is fel voltunk háborodva,
hogy a rekultivációt eltörölték. Ezt valahol jelezni kellene, hogy
belekényszerítettek minket egy olyan kiadásba, ami a jelek szerint felesleges
volt.
Földesi László alpolgármester: Azt mondták, hogy csak azok az
Önkormányzatok fognak kimaradni a rekultivációs programból, akik nem tudják
tisztázni a tulajdonviszonyokat.
Nagy Csaba polgármester: Ki fogjuk küldeni a szakhatóság határozatát,
amelyben leírják, hogy nekünk nem kell rekultiváltatni a szeméttelepet.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Egy levelet fogunk küldeni a szakhatóságnak,
amelyben fogjuk jelezni a problémánkat.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ez anyagi és erkölcsi értelemben is
kárt okozott az Önkormányzatnak és a Testületnek.
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Földesi László alpolgármester: Ezzel én is egyetértek.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A 9. sz. melléklet Központi
költségvetéssel szemben fennálló tartozás az a normatíva és az ÖNHIKI
visszafizetést jelenti?
Nagy Csaba polgármester: Igen erről van szó. A normatíva és az ÖNHIKI
visszafizetésre is kértünk részletfizetési lehetőséget, amit meg is kaptunk, június
30-án még ennyi tartozás állt fenn.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Ebben az összegben benne van a
felszámolt késedelmi kamat is. A normatíva visszafizetés részletét minden
hónap 28-ig kell elutalni, az ÖNHIKI részletet pedig már automatikusan
leveszik a normatívából.
Nagy Csaba polgármester: Az adóbevételünk teljesítése azért ilyen magas,
mert már előre is kértünk el építmény- és iparűzési adót is.
Földesi László alpolgármester: Mennyi összeg azaz iparűzési adóbevétel, amit
nem kaptunk meg a Nyírségi Szárnyas Kft-től a felszámoló miatt.
Nagy Csaba polgármester: Ezt pontosan nem tudom megmondani, mert a
tavalyi évre vonatkozóan nem adott bevallást. Számításaink szerint 10 M Ft
körüli összegről van szó. Azt mondta a Kozsla Úr, hogy azért nem tud fizetni,
mert a kivitt árut neki sem fizették ki. Tudomásom szerint felszámolás még a
jelen pillanatban is tart, új felszámoló van kijelölve.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Az Állam nem vállal azért
felelősséget, hogy a felszámoló így cserbenhagyta Nyírgelsét.
Nagy Csaba polgármester: Ez neki nem tisztsége, ezért nem vállal
felelősséget.
Kovács Miklós képviselő: Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, mi
mindent megtettünk annak érdekében, hogy a falu léte ne kerüljön veszélybe.
Sajnos a falu olyan mértékben elszegényedett, hogy már ez ellen nem tudunk
mit tenni. Az emberek gondolkodásmódján is változtatni kell.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A gyerekek nincsenek munkára nevelve, mert nem
látják otthon a szülőktől. Szerintem vissza kellene állítani a gyakorló kertet,
mert itt a gyerekek egy kicsit ismerkednének a munkával. A megtermelt
zöldségféléket, pedig át tudná venni a konyha.
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Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Még tavalyelőtti évben is kijártak a
gyakorlókertbe, de a szülők voltak felháborodva, hogy a dolgoztatják a
gyerekeket. Ezért lett megszüntetve.
Kovács Miklós képviselő: Amíg ezen a szemléletmódon nem lesz változtatva,
addig ne is várjuk a falu fellendülését.
Enyedi János képviselő: Nekem az a meglátásom, hogy alkalmazkodni kell
azokhoz a csoportokhoz, ahol a pénzeket osztogatják.
Még annyit szeretnék elmondani itt az utolsó testületi ülésen, hogy egy régi
vágyam nem teljesült. A 1848-49-es emléktábla nem készült el. Erre már
többször is kaptam határozott ígéretet. Ezen kívül a csonkavitézek utolsó
kődarabját hozzák be a szalmadi temetőből ameddig meg van. Negyven év alatt
négyből mára már csak egy maradt. Ha ez is eltűnik, akkor nem lesz erről semmi
emlék, hozzuk be ezt is a Szoborkertbe. Ez a park legyen kegyeleti hely, a
fiatalok ne itt tartózkodjanak. Ezt kérem, hogy minél hamarabb készüljön el.
Pintye Magdolna képviselő: Amióta ki lett véve a kerítés a Szoborkertnél,
azóta a fiatalok birtokukba vették, s egyáltalán nem odaillő módon használják.
Ezzel is kellene valamit csinálni.
Kovács Miklós képviselő: Amíg nem lesz nemzeti összefogás, addig nem
várható fellendülés.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
39/2010.(IX.14.) KT. számú
határozata
2010. I. félévi pénzügyi terv teljesítésének végrehajtásáról
A Képviselő-testület
Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének
I. félévi teljesítésének végrehajtásáról
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szóló előterjesztést a becsatolt mellékletekkel
együtt elfogadja.
1./ A bevételi előirányzatok teljesítését
272.984.000 Ft eredeti előirányzattal
279.930.220 Ft módosított előirányzattal
118.509.783 Ft teljesítéssel elfogadja.
2./ A kiadási előirányzatok teljesítését
272.984.000 Ft eredeti előirányzattal
279.930.220 Ft módosított előirányzattal
118.698.171 Ft teljesítéssel elfogadja.

Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4./ Napirendi pont: Beszámoló a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
oktató, nevelő munkájáról
Pintye Magdolna iskola igazgató: Én nem kívánok semmi kiegészítést
hozzátenni.
Baloghné Enyedi Gyöngyike pedagógus: A tantestület végighallgatta,
megbeszélte a beszámolót, s elfogadásra javasolja a testületnek.
Enyedi János képviselő: Én átolvastam végig ezt a beszámolót, részemről
tárgyszerűnek tartom. Arra a megállapításra jutottam, hogy a régi, múltra
visszatekintő módszertani tanításokat nem látom benne. Én már évek óta
olvasom ezeket a beszámolókat, s mindig ugyanazok a problémák merülnek fel
hiányosságként. Ezek ellen valamit tenni kellene. Ebből a beszámolóból is
kiderül, hogy a kiművelt emberek nem ezekből a gyerekekből lesznek, akiket
most nevelnek az iskolában. Templom és iskola nélkül nincs falu.
Földesi László alpolgármester: Én is átolvastam a beszámolót, s elfogadásra
javaslom.
Goda Ferenc képviselő: Én szakmailag nem tudok hozzászólni a
beszámolóhoz, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez miből lesz
finanszírozva.
Nagy Csaba polgármester: Erre a kérdésre a következő napirendi pont
keretében szeretnék kitérni.
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
40/2010.(IX.14.) KT számú
határozata
a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
2009/2010-es nevelési- oktatási év munkájáról
előterjesztett beszámolóval kapcsolatban
A Képviselő- testület
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
2009/2010-es nevelési- oktatási év munkájáról
előterjesztett beszámolót jóváhagyólag tudomásul
vette.
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett.
5./ Napirendi pont: Egyebek
Földesi László alpolgármester: Tudnánk e abban az ügyben intézkedni, hogy
mennek a nagy fakitermelések az erdőben, s az utakon autóval nem lehet eljárni,
a nagy faszállító autók tönkreteszik teljesen. A tulajdonosok fogjanak össze,
tárcsázzák meg és toló lappal tegyék járhatóvá az utakat.
Nagy Csaba polgármester: A Fűrészüzem felé az önkormányzati út mellet
árokásás történt. Könnyű István és Polik János adtak be egy kérelmet, hogy
szeretnék a vízhálózatot szétválasztani a két üzem részére. Úgy néz ki, hogy
mind a két tulajdonos itt szeretné folytatni a tevékenységét. Bízunk benne, hogy
ez hosszútávon is a falu előnyére fog szolgálni.
Enyedi János képviselő: Szóltak nekem idős asszonyok, hogy a régi temetőnél
ki vannak borulva a fák, nem tudják megközelíteni a sírokat. Ebben az ügyben
kérnének egy kis segítséget.
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Nagy Csaba polgármester: Fel fogjuk daraboltatni a fákat, s fogok szólni az
Esperes Úrnak, hogy szállítsák el, amíg el nem lopják.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A játszótér pályázattal kapcsolatosan
azt szeretném kérdezni: Amikor beadtuk a pályázatot a helyszínnek a szalmadi
terület lett megnevezve, amiatt, hogy a falu belterületén nincs alkalmas terület.
Nagy Csaba polgármester: Azt volt az egyik indok, hogy közterületen kell
lennie, s ezt találtuk a legalkalmasabb területnek.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Van e arra lehetőség, hogy ezen
módosítani tudjunk?
Nagy Csaba polgármester: Én erre csak annyit tudok mondani, hogy ez a
pályázat alapja, minden erre épül. Nem tartom valószínűnek, hogy ebbe az
MVH belemenne. Kerítéssel lesz körülvéve, szerintem nem alkalmatlan erre a
célra ez a terület.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A tanév elején tapasztaltam, hogy az
ebédlőből ki vannak téve az asztalok és a székek, s helyette fapadokat és lócákat
hoztak, s annál esznek a gyerekek. Az átadáskor készült e leltár, ezt szokták e
ellenőrizni, ki felel azért, hogy az átadott eszközök meglegyenek? Szerintem
ezek nem alkalmasak erre a célra.
Nagy Csaba polgármester: Ezt nem ellenőriztük, de azt mondták megvannak
az asztalok és a székek, zárt helyre be vannak téve, lakat is van rajta.
Enyedi János képviselő: Az ÁNTSZ-nek megfelelnek ezek a berendezések? A
konyha sem volt alkalmas a főzésre, mégis itt főznek. Ezeknek utána kell nézni.
Nagy Csaba polgármester: Ennek utána fogunk nézni.
Nagy Csaba polgármester elmondja, mivel ez a cikluszáró testületi ülés, ezért
szeretné megköszönni a Testület négyéves munkáját, s emlékokleveleket ad át.
Először Enyedi János Képviselő Úrnak adta át az oklevelet, aki megköszönte
mindenkinek a négyéves munkáját, s jó egészséget kíván.
Következő oklevelet Földesi László alpolgármester kapta, aki a következőket
mondta el.
Földesi László alpolgármester: Én is megköszönöm mindenkinek a munkáját,
jó egészséget kívánok. Ezt a rágalomhadjáratot, ami itt felütötte a fejét a
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faluban, azt abba kellene hagyni. Pont olyan ember írja ezeket, aki négy évig itt
ült közöttünk, ő is tudja, hogy az önös érdekek itt nem kerülnek előtérbe. Elég
szomorú, hogy így akar kampányolni. Ezt be kellene fejezni.
Harmadikként Kovács Miklós képviselő kapta meg az oklevelet.
Kovács Miklós képviselő: Én is hasonlóképpen jó egészséget kívánok
mindenkinek. Azoknak a képviselő társaimnak, akik most is indulnak a
mandátumokért sok szerencsét kívánok. Egyet értek az előttem szólóval, hogy
ez nem tisztességes. Az én lelkiismeretem tiszta, én mindig a falu érdekeit szem
előtt tartva hoztam meg a döntésemet. Ezek a szavak sértőek a számunkra.
Köszönöm szépen.
Következő oklevelet Goda Ferenc képviselő kapja:
Goda Ferenc képviselő: Én is megköszönöm, hogy négy évig együtt
dolgozhattunk, mindenkinek jó egészséget kívánok.
Ezután Dr. Lakatos Péter Jegyző Úr adja át az oklevelet Nagy Csaba
polgármesternek.
Nagy Csaba polgármester: Én majd az ülés végén szeretném elmondani a záró
beszédemet.
Következő oklevelet Pintye Magdolna Képviselő Asszony kapta.
Pintye Magdolna képviselő: Én is örülök annak, hogy négy évig így együtt
dolgozhattunk. Azzal egyetértek, hogy ez a sok rágalom, amellyel minket
illetnek, nem tisztességes. Azzal pedig egyaránt nem kellene senkinek
visszaélnie, hogy ő itt volt a testületi üléséken, vezette a jegyzőkönyveket, s
mindenről tud. Letette arra, az esküt, hogy tisztességesen végzi a munkáját, s
ami itt elhangzott, azzal vissza nem él. Ezt véleményem szerint szem előtt
kellene tartani.
Végül, de nem utolsó sorban Baloghné Enyedi Gyöngyike vette át az oklevelet.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ezt a testület egy igazán jó kis
közösséget alkotott. Véleményem szerint mindenki azért dolgozott, hogy a falu
fejlődését elősegítse. Mindenkinek jó egészséget kívánok.
Nagy Csaba polgármester a következőkről tájékoztatja a Testületet.
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Nagy Csaba polgármester: Olyan nincs, hogy mindenki mindenben
egyetértsen. Ez nem könnyű helyzet, nem könnyű feladat. Minket mindig
mindenki számon kérhet, mindenkinek meg kell felelni. Egy négyéves ciklus
végéhez értünk megint, s a választópolgárok, majd eldöntik, hogy kit akarnak a
falu élére választani.
Voltak olyan esetek, amiben nem tudtunk közös nevezőre jutni, ilyen például az
iskola kérdése.
Én mindig amellett voltam, hogy az iskola ne kerüljön bezárásra. Ide hoztam 5
polgármestert, s kértem a testületet, hogy gondolkozzunk el a társulás
lehetőségén. Csináltunk egy szülőértekezletet, ahol a szülők kinyilvánították,
hogy társítsuk az iskolát annak érdekében, hogy itt maradjon Nyírgelsén a 8
osztályos általános iskola. A gazdasági kényszer erre fog mindenkit sarkallni.
Most jelenleg 50 tanulóval van kevesebb, mint a ciklus elején. A
Kormányzatnak is a célja, hogy minden településen megmaradjon az iskolai
oktatás, de a kistelepülések esetében ez csak 4 osztállyal működhet. Én soha sem
akartam az iskolát bezárni. Nekem az a véleményem, hogy lehetett volna olyan
települést találni, amelyikkel kompromisszumot köthettünk volna. Én azt nem
vonom kétségbe, hogy ennek ára volna, de akkor nem lenne problémánk.
Megkaptuk volna a plusz normatívát 200 gyerekre, s olyan megállapodást is
köthettünk volna, ami a mi számunka is előnyökkel jár. Lehet, hogy
pedagógusok elbocsátására szükségünk lett volna, de akkor óraadó
szaktanárokkal biztosított az ellátás. Így az fog bekövetkezni, ha az
Önkormányzat fizetésképtelenné válik az adósságállomány miatt, kizárólag
pénzügyi szemléletű intézkedések fognak születni, s annak az lesz a
következménye, hogy minimum a felső tagozat meg fog szűnni Nyírgelsén,
adósságrendezés alá fog kerülni. Én mindent megtettem annak érdekében, hogy
az Általános Iskola 8 osztállyal megmaradjon Nyírgelsén. Én nem arról
beszéltem, hogy vigyük el innen az iskolát, hanem társuljunk. Azt a célt tűztem
ki ebben a ciklusban, hogy az adósságrendezést el tudjuk kerülni. Akkor van
esély az adósságrendezés elkerülésére, ha december 20-án a Tranzit Food Kft.
egy nagyobb összegű iparűzési adót utal a számlánkra, s ha a Működésképtelen
pályázaton és az ÖNHIKI-n nyernénk egy kis pénzt. Az iskolának ezt a
nagyarányú adósságát már mi nem tudjuk kézben tartani, s a normatíva sem fedi
le már évek óta. A jelenlegi Kormányvezetés is elmondta, hogy a jelenlegi
rendszeren még két évig változtatni nem tud, de mi már ezt nem tudjuk
megvárni. Én tudomásul vettem a többség akaratát, a Testület döntését. Én azzal
is tisztában vagyok, ha nem lesz iskola, akkor a falu is meghal, de a jelenlegi
helyzetben ezt sajnos megakadályozni nem tudjuk. Hiába kiállunk az elveink
mellett, de ha a dolgozók nem kapják meg a fizetésüket minden hónap 3-án,
akkor joggal lesznek felháborodva. Ebben az egy kérdésben voltunk teljesen
más állásponton, a többiben mindig közös nevezőre tudtunk jutni, mindent meg
tudtunk oldani. Az anyagi lehetőségeink sajnos sok mindenben korlátoznak, a
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normatíva csökkenések miatt. Ennek ellenére én sikeresnek értékelem ezt az
elmúlt négy évet, köszönöm mindenki segítségét és munkáját.
Enyedi János képviselő: Én csak egy mondatra szeretnék kitérni az értékeléssel
kapcsolatban: Igaz, hogy öt polgármester is eljött annak érdekében, hogy az
iskola társuljon, de egyetlen egy község sem Nyírgelse érdekét vette figyelembe,
csak a saját önös érdekeket, nekünk csak alárendelt szerep jutott volna.
Kovács Miklós képviselő: Tanúsággal szolgált a Szociális Otthon társítása.
Mint ahogy már nincs beleszólásunk az Otthon ügyeibe, úgy ha megszűnik az
iskola OM azonosítója, akkor abba sem lesz. Ezzel mindannyian egyet értettünk.
Földesi László alpolgármester: A 30 M Ft mínuszt nem csak az iskola
üzemeltetése hozta létre. Mással is problémák vannak. A Szociális Otthonnál is
most a dolgozók olyan juttatásokat is megkapnak, amit mi nem tudtunk volna
nekik biztosítani. Csak ezzel az a probléma, hogy a kiegészítést ezután is meg
kell fizetni.
Pintye Magdolna képviselő: Ha az iskola társulás létrejött volna, akkor nekünk
is a fenntartáshoz szükséges kiegészítést meg kell fizetni.
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A tudomásom szerint a
Kormányzatnak az a célja, hogy a kistelepüléseken az iskolákat megmentsék, ezt
támogatni is fogják. Ezzel kapcsolatban meg kellene kérni a Minisztérium
állásfoglalását is. A pedagógusképzést is át akarják alakítani.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Nagy Csaba
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Baloghné Enyedi Gyöngyike
jegyzőkönyv hitelesítő

Földesi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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