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3./ A 2011. évi tervkoncepció megtárgyalása
4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj
megtárgyalása
5./ A képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása
6./ A polgármester akadályoztatása esetén meghatalmazás az ügyek intézésére
7./ Egyebek

Zárt ülés:
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránt benyújtott kérelmek elbírálása

Nyírgelse, 2010. december 14.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010.
december 14-én megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics
Anna, Kulin Béla Mihály képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Meghívottak: Fodor József Nyír- Flop Kft képviselője
/Jelenléti ív mellékelve!/
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel mind a 7 tag
jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pintye Magdolna és Pócsi Józsefné képviselőket
javasolja.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megválasztja jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pintye Magdolna és Pócsi Józsefné képviselőket.
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
Kulin Béla Mihály képviselő: Ötödik napirendi pontként megtárgyalásra
javaslom a képviselői tiszteletdíjak megállapítását.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én pedig javaslom, hogy hatodik
napirendi pontként tárgyaljuk meg, hogy kinek adjon a Képviselő- testület
felhatalmazást, hogy a polgármester helyett szavazhasson, ha ő nem tudja
képviselni az Önkormányzatot.
1./ lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: Görög László polgármester /szóbeli előterjesztés/
2./ A 2010. évi I-III. negyedévi pénzügyi terv teljesítéséről tájékoztatás
Előadó: Görög László polgármester /szóbeli előterjesztés/
3./ A 2011. évi tervkoncepció megtárgyalása
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Előadó: Görög László polgármester /írásbeli előterjesztés/
4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj
megállapítása
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző /írásbeli előterjesztés/
5./ A képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Kulin Béla Mihály képviselő /szóbeli előterjesztés/
6./ A polgármester akadályoztatása esetén meghatalmazás az ügyek intézésére
Előadó: Molnárné Goda Gabriella alpolgármester /szóbeli előterjesztés/
7./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Első lakáshoz jutók támogatása iránt benyújtott kérelmek megtárgyalása
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző /szóbeli előterjesztés/
A napirendi pontok tárgyalásakor Goda Ferencné költségvetési előadó is részt
vett.

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazza a módosított
napirendi pontokat.
1./ Napirend: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató
Görög László polgármester: A Kistérség elnöke Dr. Simon Miklós lett,
egyhangúlag megszavaztuk. A Kistérség küldött nekünk egy levelet, amit
Nyírbogát kezdeményezett, hogy minden településnek 1/1 szavazata legyen.
Eddig lélekszám arányosan volt a szavazás, de ezen most változtatni akarnak. A
befizetések, hozzájárulások is a szavazat arányában történtek, a nagyobb
települések többet fizettek. Most azt is tervezik, hogy minden település
egyformán fizesse meg a hozzájárulást. Ez csak akkor lesz elfogadva, ha a
Kistérségi Társulás tagjainak 2/3-a megszavazza.
Pócsi Józsefné képviselő: Most csak arról kell dönteni, hogy a szavazás aránya
1/1 legyen, vagy arról is, hogy a befizetés is 1/1 arányban történjen? Mert ezt
akkor nem szavazzuk meg, mert ez bennünket hátrányosan fog érinteni.
Görög László polgármester: Most csak arról kell dönteni, hogy egy település
egy szavazat. Én tudomásom szerint majd úgy akarják az SZMSZ-t módosítani,
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hogy a befizetés is ennek arányában történjen. Ezt csak tájékoztató jelleggel
mondtam el. Azt majd úgy is nekünk testületi határozattal el kell fogadni, csak
akkor tudnak rajta módosítani.
Pintye Magdolna képviselő: A Többi Kistérségi Társulásnál hogyan volt eddig
a szavazás és a befizetés?
Görög László polgármester: Mindenütt 1/1 a szavazás aránya, csak a mi
Kistérségünkben volt ez eddig is másként. A befizetés arányát azt nem tudom,
erről nincs információm.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
65/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodás módosításáról
A Képviselő- testület
A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint
módosítja:
A Társulási megállapodás „III. fejezet MŰKÖDÉSE,
SZERVEZETE A Társulás szervezete, működése a
társulási tanács” címszó alatti 6. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„III. fejezet
MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE
A Társulás szervezete, működése, a társulási tanács
6. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal
rendelkezik”
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Görög László polgármester: Szeretném tájékoztatni a testületet NyírgelseNyírbogát üggyel kapcsolatban. Nyírbogát felajánlott nekünk egy olyan
lehetőséget, hogy a 19 éves ügyet zárjuk le úgy, hogy a pár évvel ezelőtti
jogerős bírósági határozatban megítélt 5 M Ft körüli összeget fogadja el a
testület, ők ezt ki is fizetik. Ha ezt nem fogadja el a testület, akkor ők pert
fognak indítani annak érdekében, hogy a közös tanács idején épült Ravatalozó és
Általános Iskola arányos része legyen Nyírbogát Önkormányzat tulajdonába
bejegyezve.
Pócsi Józsefné képviselő: Nekik van ezekben az ingatlanokban tulajdonrészük?
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nincs, de most pontosan azt szeretnék, hogy legyen,
mivel nekünk is van tulajdonrészünk a nyírbogáti ingatlanban.
Görög László polgármester: Állításuk szerint a Fűrészüzemi gépek eladásából
is még tartozunk 500 e Ft-tal, pedig arról szólt a megállapodás, hogy az
értékesítésből származó teljes összeg itt marad Nyírgelsén a tartozás fejébe.
Ennek ellenére a fele összeget Nyírbogát szedte be, s még azt állítják, hogy mi
tartozunk 500 e Ft-tal.
Gyurkovics Anna képviselő: Meg kell nézni a régi iratokat, ha nincsenek meg,
akkor másolatot kell kérni az ügyvédtől, aki képviselte Nyírgelsét, s csak akkor
tudjuk majd biztosan, hogy valósak e a követeléseik.
Görög László polgármester: Arról is tájékoztattak, hogy nem fogják elfogadni
a számlánkat sem a bérleti díjjal kapcsolatban.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt nyilatkozták, hogy csak az általuk kiszámlázott
fenntartási költség összegével csökkentet díjat hajlandóak megfizetni.
Görög László polgármester: Ők ezt azzal indokolják, hogy a mi
tulajdonrészünket is ők tartják fenn. A Jegyző úr azt írta az általunk kiszámlázott
bérleti díj számla mellé indoklásban, hogy ha mi nem tudjuk gyakorolni a
tulajdonosi jogainkat, akkor miért fizessünk fenntartási költséget, de ezt nem
fogadták el.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Igaz, hogy a Polgári törvénykönyv általánosságban
úgy fogalmaz, hogy a tulajdonos társakat a tulajdoni hányad arányában illetik
meg az ingatlan hasznai, s ugyanilyen arányban osztoznak a fenntartás
költségein is. De ha mi a hasznait nem tudjuk szedni, mert korlátozva vagyunk
ebben, akkor miért fizessünk fenntartási költséget.
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Pócsi Józsefné képviselő: Nekünk arra nincs pénzünk, hogy ügyvédet
fogadjunk és pereskedjünk. Az előző tapasztalatokból kiindulva hosszas, lehet,
hogy megint évekig tartó huzavonának tesszük ki magunkat, aminek nincs
semmi értelme. Valami közös nevezőre kellene jutni peren kívül.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nekem is az a véleményem, hogy az évek során
kialakult rossz viszonyt meg kellene szüntetni, mert ez így nem jó senkinek.
Gyurkovics Anna képviselő: Valamilyen más formában is meg tudnánk vele
egyezni, hogy ha segítséget nyújt nekünk, s támogatni fog minket hosszú távon,
akkor mi is hajlandóak vagyunk engedni az összegből.
Görög László polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy a legközelebbi
testületi ülésre hívjuk meg Nyírbogát Képviselő- testületét is, s közösen
beszéljük át a lehetőségeket. Az idő rövidsége miatt január első hetében
gondoltam a testületi ülést összehívni.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
66/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
Nyírgelse- Nyírbogát vagyonmegosztás ügyében
A Képviselő- testület
megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze a
közös testületi ülés összehívását a NyírgelseNyírbogát vagyonmegosztás ügyében.
Görög László polgármester: Megkeresett a Telenor Magyarország Zrt. azzal a
szándékkal, hogy most fizettek a 2010. évben 521 e Ft bérleti díjat, amit
szeretnének 18%-kal csökkenteni a 2011. évtől 5 évre. Válságra való tekintettel
kéri ezt a nagy arányú bérleti díj csökkentést. Én azt javaslom, hogy ezt ne
fogadjuk el.
Gyurkovics Anna képviselő: Én is azzal értek egyet, hogy ezt ne fogadjuk el,
arra hivatkozzunk, hogy nehéz anyagi helyzetben van az Önkormányzat,
szükségünk van a bérleti díjra.
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
67/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj ügyében
A Képviselő- testület
A Telenor Magyarország Zrt. által kért 18%-os bérleti
díj csökkentést nem fogadja el, kéri, hogy a 2011.
évben is a jelenleg érvényben lévő bérleti díj összege,
521.201 Ft kerüljön leszámlázásra.
Görög László polgármester: Az első napirendi pontban még annyit szeretnék
elmondani, hogy levizsgáztattuk a Mitsubishit, 2 év műszaki vizsga van rajta. A
vizsgadíj 11 e Ft, a javíttatás költsége 49 e Ft, az indítómotor felújítási költsége
pedig 6 e Ft-ba került.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
68/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett
beszámolóval kapcsolatban
A Képviselő- testület
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A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Napirend: A 2010. évi I-III. negyedévi pénzügyi terv teljesítéséről
tájékoztatás
Görög László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta írásban, én
hozzáfűzni nem akarok semmit.
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
69/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
2010. három negyedéves pénzügyi terv
teljesítésének végrehajtásáról
A Képviselő- testület
Az Önkormányzat 2010. évi pénzügyi tervének
három negyedéves teljesítésének végrehajtásáról
szóló tájékoztatót a becsatolt mellékletekkel
együtt elfogadja.
1./ A bevételi előirányzatok teljesítését
272.984 ezer Ft eredeti előirányzattal
279.930 ezer Ft módosított előirányzattal
185.977 ezer Ft teljesítéssel elfogadja.
2./ A kiadási előirányzatok teljesítését
272.984 ezer Ft eredeti előirányzattal
279.930 ezer Ft módosított előirányzattal
186.141 ezer Ft teljesítéssel elfogadja.
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Görög László polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta írásban, én
hozzáfűzni nem akarok semmit.

3./ Napirend: A 2011. évi tervkoncepció megtárgyalása
Görög László polgármester: Az írásos előterjesztés mindenkinek ki lett
küldve. Ez csak egy tervezet, a törvény írja elő, hogy el kell készíteni, majd
februárban lesz a költségvetés tárgyalása.
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
70/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
A Képviselő- testület
A 2011. évi költségvetési koncepciót a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja

4./ Napirend: A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj
megállapítása
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az előterjesztéshez nekem nincs hozzáfűzni valóm,
a Nyír- Flop Kft. megküldte a jövő évi szolgáltatási díj kalkulációját, a
testületnek megtárgyalásra javaslom.
Fodor József: Mint már a jegyző Úr is említette elkészítette a Nyír- Flop Kft. a
jövő évi díjkalkulációt. A tavalyi évhez képest szerencsés módon komoly
mértékben csökkent az elszállított hulladék mennyisége, de sajnos tonnánként
4.500 Ft-ról 7.000 Ft-ra emelkedett a kötelező ártalmatlanítási díj.
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Költségnövekedés még a lejárt határidejű számlák utáni kintlévőség
finanszírozása, s a tavalyi díjkalkulációhoz képest egy új tétel került beépítésre 5
% nyereség melyet a jogszabály is megengedi. Ez arra a célra szolgál, hogy a be
nem hajtható kintlévőségeinket ebből fedezzük. A költségeket úgy tudnánk
csökkenteni, ha nem lenne szükség egy évben két lomtalanításra, ezzel nettó 2
Ft-tal tudnánk csökkenteni a szolgáltatási díjakat. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy a településen nem működik
kellő hatékonysággal. Ezt jó lenne szorgalmazni, mert ezzel lehetne csökkenteni
a szolgáltatási díj mértékét. Azért is lenne jó minél hamarabb bevezetni ezt a
rendszert, mert 2013-2014-től kötelező is lesz mindenki számára. Az is fontos,
hogy csak az a szemét kerüljön bele a kukába, ami tényleg oda való.
Mindenkinek van lehetősége a komposztálásra, ezt is szorgalmazni kellene,
ezzel tudjuk nagymértékben csökkenteni az elszállítandó hulladék mennyiségét.
Még egy utolsó szempontként azzal is számolni kell, nem tudjuk, hogy
évközben hogyan fognak alakulni az üzemanyag árak.
Dr. Lakatos Péter jegyző: a Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás ülésén
elhangzott a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kihelyezése, azt mondták, hogy
minden településre ki fognak egyet helyezni, ezzel kapcsolatban tudna e nekünk
valamit mondani, mikorra várható ez?
Fodor József: A Társulás 300 szelektív hulladékgyűjtő szigetre pályázott, amit
meg is nyert, s már be is szereztek. 240 település a Társulás, minden település
kap egyet. Többet ezzel kapcsolatban én sem tudok, azt, hogy mikor fogják
ezeket kihelyezni a Társulásnál lehet megérdeklődni.
Gyurkovics Anna képviselő: A lakosságnak mennyibe kerül a szelektív
hulladékgyűjtéshez kihelyezett zsákok ára?
Fodor József: Ez beépül a szolgáltatási díj árába, de kapunk érte plusz pénzt is.
Pócsi Józsefné képviselő: Erre fel fogjuk hívni a lakosság figyelmét. Azzal nem
e lehetne spórolni, hogy ne legyen minden héten hulladékgyűjtés?
Dr. Lakatos Péter jegyző: Jogszabály előírja a hetenkénti kötelező szállítást,
ezzel nem tudunk mit tenni. Annak viszont nagyon örülök, hogy csökkent az
elszállított szemét mennyisége, ezzel sokat tudnánk spórolni. Az előző testület is
azzal a problémával küzdött, hogy nem tudta a településről ténylegesen
elszállított szemét mennyiségét ellenőrizni. Beszéltem olyan települések
polgármestereivel, ahol a Nyír- Flop Kft szolgáltat és mégis meg tudták oldani,
hogy a kocsit lemérik a településre érkezéskor és távozáskor is, s ezzel egy reális
képet kapnak.
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Fodor József: Mi is ezt kérdeztük a minisztérium szakembereitől, hogy szükség
van e a hetenkénti szállításra, amire azt felelték, hogy ezt az Önkormányzatok
szuverén joga eldönteni, de ha kiüt egy közegészségügyi járvány, akkor az
Önkormányzat súlyos bírságra számíthat,de a szolgáltatót is elmarasztalják.
Annak pedig egyáltalán nem látom akadályát, hogy a szemét mennyiségét
mérlegeljük. Ezzel tudjuk majd kontrollálni, hogy tényleg jók voltak e az
általunk megadott paraméterek. Ehhez nem kell semmi más, csak egy olyan fix
hely, ahol minden héten el tudjuk végezni a mérést, de az nem azt jelenti, hogy
addig nem kell a díjakat megállapítani.
Gyurkovics Anna képviselő: Én akkor is sokallom az elszállított szemét
mennyiségét, mert a falu lakosságának majd a fele egyedülálló, nyugdíjas
ember, akik nem tesznek ki sok szemetet. Ezt én is szorgalmazom, hogy tudjuk
mondani a lakosságnak ténylegesen mennyi szemetet vittel el a településről.
Fodor József: Én azt tartanám reálisnak, hogy január 01-től 6 hónapon keresztül
legyen minden héten kontroll mérés, s akkor már tudni fogjuk, hogy csökkent e
a szemét mennyisége.
Pócsi Józsefné képviselő: Azt is szabályozni kellene, hogy melyik napszakban
van a hulladékgyűjtés időpontja, ez már követhetetlen, sokan azért nem teszik ki
a kukákat.
Gyurkovics Anna képviselő: Mi is meg fogunk bízni egy hivatalos személyt,
aki a mérlegelésnél mindig ott lesz, s képviselni fogja az Önkormányzatot.
Pócsi Józsefné képviselő: A lakosság arra is panaszkodik, hogy a kukákból
kiborongatják a szemetet az utcára, a szemeteseket nem teszik vissza a helyére.
Görög László polgármester: A díjbeszedő beszedési moráljára is van panasz.
Neki is kellene szólni, hogy változtasson a viselkedésén.
Fodor József: Ezeket a problémákat jelezni kell felénk, s mi ki fogjuk vizsgálni
ezeket az ügyeket, s meg fogjuk találni a megoldást.
Gyurkovics Anna képviselő: Az is baj, hogy nem hagy értesítőt mikor járt ott,
aki nincs otthon nem is tudja mikor kell fizetni.
Fodor József: Mint már említettem mindem problémát ki fogunk vizsgálni, a
díjbeszedőnek is fogunk szólni, hogy másképp végezze a munkáját.
Pintye Magdolna képviselő: Mi is ösztönöztük az iskolában arra a gyerekeket,
hogy gyűjtsék szelektíven a hulladékot, azzal, hogy felhozták a palackokat azt
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tőlünk elszállították, a befolyt összegből vettünk nekik eszközöket. Én abban is
partner vagyok, hogy az iskolában gyűjtjük a műanyagot és a papírt, s tőlünk
viszik el, ennek úgy látom nagyobb ösztönző ereje van.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az egyik nyírgelsei lakosnak még márciusban
eltörték a kukája fedelét, s még a mai napig sem javították meg. Erre nem
lehetne valamilyen megoldást találni?
Görög László polgármester: A régi vaskonténereket nem vásárolja meg tőlünk
a Nyír- Flop Kft.
Fodor József: Erre nincs lehetőség, mi sem tudjuk már semmire használni őket,
nagyos sokba kerül a szállítása és az ürítése.
Pintye Magdolna képviselő: A lomtalanítás alkalmával sok szemét szokott
összegyűlni?
Fodor József: Az a tapasztalat, hogy évről- évre kevesebb, én javaslom az évi
egyszeri lomtalanítást.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Először abban kellene dönteni a testületnek, hogy
egy lomtalanítás legyen, vagy kettő, január 01-től legyen e mérlegelés, s hány
hónapig.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
71/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
a
településről
elszállított
szilárdhulladék
mennyiségének méréséről, lomtalanítás gyakoriságáról
A Képviselő- testület
1./ a lomtalanítás gyakoriságát évi egy alkalommal
kívánja elvégeztetni
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2./ arról is döntött, hogy a 2011. január 01-től 6
hónapon át a hulladékszállítási napokon a településről
begyűjtött hulladék mennyisége mérésre kerüljön
3./ kéri, hogy a hulladékgyűjtés napján a szállítójármű
gépkocsivezetője telefonon vegye fel a kapcsolatot az
önkormányzati felelőssel, - illetve az általa megbízott
személlyel- akivel a gyűjtés megkezdése előtt
egyeztetet időpontban találkoznak a mérés helyén
4./ a szállítójármű lemérésére az Akác- Centrum Kft.
Nyírgelse Kállai u. 5. szám. /Szakoly felől közelítve a
településhez az első utcán balra térve az utca végén bal
oldalt található a telep/ helyszínt jelöli meg
5./ kéri, hogy a hulladékgyűjtés megkezdése előtt és
után történjen meg a gépjármű lemérése, a lemért
tömeget a gépjárművezető, az önkormányzati felelős,
és a hídmérleg kezelője aláírásával igazolja
6./ Az önkormányzati felelős neve: Kricsfalusi Katalin
Telefonszáma: 06-70/398-1845
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
13/2010.(XII.17.) önkormányzati
rendelete
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
1/2004. (I.29.) KT számú rendelet módosításáról
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23. §- ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8.§. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§.
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A Rendelet 1. számú mellékletének I. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„A közszolgáltatás díja:
60 literes edény heti egyszeri ürítése esetén 188 Ft/ürítés +áfa
80 literes edény heti egyszeri ürítése esetén 204 Ft/ürítés +áfa
120 literes edény heti egyszeri ürítése esetén 235 Ft/ürítés +áfa.”

2.§.
(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon –
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel – gondoskodik.

Nyírgelse, 2010. december 14.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kihirdetve: 2010. december 17.

Dr. Lakatos Péter
jegyző
5./ Napirend: A képviselői tiszteletdíjak megtárgyalása
Kulin Béla képviselő: 2011. január 01-től szeretném kérni a tiszteletdíj
megállapítását.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az alakuló ülésen úgy határozott a
Képviselő- testület, hogy nem kéri a 2010. évre a tiszteletdíjak megállapítását.
2011. január 01-től lehetőségünk van kérni a tiszteletdíj megállapítását.
Pintye Magdolna képviselő: Én nem kérem a tiszteletdíj megállapítását. A
polgármester sem kéri a költségtérítés megállapítását, akkor én úgy tartom
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tisztességesnek, hogy mi sem kérjük a tiszteletdíjat. Nettóban amúgy is 20 e Ft
körül kapnánk, de ez az Önkormányzatnak kb. 60 e Ft-ba kerülne.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én azt kérem, hogy erre térjünk vissza februárban, a
költségvetés tárgyalásakor, akkor döntsön benne a testület.
Pintye Magdolna képviselő: Most azért sem tudunk ebben döntést hozni, mert
az alakuló testületi ülésen arról sem volt szó, hogy mennyi legyen az alap
tiszteletdíj.
Kulin Béla képviselő: Ha februárban megszavazzuk a tiszteletdíjat, akkor azt
lehet január 01-ig visszamenőleg érvényesíteni?
Dr. Lakatos Péter jegyző: Igen erre van lehetőség.
Pintye Magdolna képviselő: Nekem van egy olyan javaslatom is, hogy ne
kelljen járulékot fizetni, kiküldetési rendelvényen egy bizonyos összeget minden
hónapban el lehetne számolni. Azt viszont nem tudom, hogy ez kivitelezhető e.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezzel csak az a probléma, hogy a kiküldetési
rendelvényre azt is rá kell írni, hogy milyen ügyben történt meg a kiküldetés. Ez
azért is fontos, ha kapunk egy ellenőrzést, nehogy megbüntessenek minket.
Ennek a lehetőségnek is utána fogunk nézni.
Pócsi Józsefné képviselő: Azt a lehetőséget kellene megtalálni, hogy mi is és az
Önkormányzat is jól járjon.
Görög László polgármester: Nekem is az a javaslatom, ha mindenképpen
ragaszkodik a tiszteletdíj megállapításához a testület, akkor a költségvetés
tárgyalásakor térjen erre vissza a testület.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
72/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról
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A Képviselő- testület
a képviselői tiszteletdíjak megállapítását a 2011. évi
költségvetés tárgyalásáig elhalasztja
6./ Napirend: A polgármester akadályoztatása esetén meghatalmazás az ügyek
intézésére
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ezt csak azért vetettem fel, mert
voltunk a Jegyző Úrral a Megyei Szilárdhulladék- Társulási Tanács ülésén, s ott
nem tudtunk szavazni, mert a Képviselő- testület nem adott felhatalmazást
senkinek arra, hogy a polgármester helyett, az Önkormányzatot képviselje.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Önkormányzati törvény kimondja, hogy az
alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező. A polgármestert
távollétében, akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, aki a
polgármester irányításával látja el a feladatokat. Én azt javaslom, hogy egy
személynek adjon a testület felhatalmazást a helyettesítésre.
Pócsi Józsefné képviselő: Én azt javaslom, hogy a Jegyző Úr tájékoztatása
alapján Alpolgármester Asszonynak adjunk meghatalmazást.
Görög László polgármester: Én is támogatom a javaslatot.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
73/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
a polgármester akadályoztatása esetén felhatalmazás az
ügyek intézésére
A Képviselő- testület
felhatalmazza
Molnárné
Goda
Gabriella
Alpolgármester Asszonyt, hogy Görög László Zsolt
Polgármester akadályoztatása esetén helyette, az ügyek
intézésében járjon el
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7./ Napirend: Egyebek
Görög László polgármester: A Tranzit- Food Kft. megkeresett azzal a kéréssel,
hogy 2011. január 01-től az iparűzési adó mértékét csökkentsük 1%-ra.
Amennyiben ezt a döntést meghozzuk, akkor ő már holnap a számlánkra utal 8
M Ft-ot.
Goda Ferencné költségvetési előadó: A tervkoncepció készítésekor már
megkaptuk az előzetes tájékoztatást, hogy állami támogatásnál SZJA-t úgy
kapunk, hogy a Nyírgelsei lakosság által 2009. évben befizetett adó 8%-át
kapjuk alapul. Az Állam ezt kiegészíti 40%-ra, de úgy, hogy figyelembe veszi
az adóerő- képességet, azt feltételezi, hogy a lejelentett alap 1,4%-a nekünk
bevételként be is fog folyni. Ezt a döntéskor mindenféleképpen figyelembe
kellene venni.
Pócsi Józsefné képviselő: Azt nem tehetjük meg, hogy egyből lecsökkentjük az
adó mértékét 1%-ra, mert az nekünk hatalmas kiesést jelent. Ha csökkentünk is,
akkor legyen az adó mértéke 1,4%.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Azt is mondta, hogy ha lecsökkentjük az
adó mértékét 1%-ra, akkor az összes autóját áthozza ide, ezzel kompenzálva az
adókiesését.
Pócsi Józsefné képviselő: Én azt tartom valószínűnek, hogy azaz összeg sem
fedezné azt a bevétel kiesést, amit nekünk ez az adócsökkentés jelent.
Pintye Magdolna képviselő: Én azt javaslom, hogy csak abban az esetben
csökkentsük az adó mértékét 1%-ra, ha már az autókat átíratta. Ezt a döntést
még az év utolsó napján is meghozhatjuk. De viszont azt is meg kell fontolni,
hogy a biztos 1%, vagy a bizonytalan 1,4%. Van több telephelye is, van
lehetősége az árbevételét megosztani.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Várjuk meg a december 20-át,
hogy mennyi összeget utal a Tranzit- Food Kft., s abból már ki tudjuk kalkulálni
az adóalapot, s utána hozzuk meg a döntésünket.
Görög László polgármester: Csak abban az esetben utalja át a 8 M Ft-ot, ha
lecsökkentjük az adó mértékét 1%-ra.
Pintye Magdolna képviselő: Abban az esetben vagyunk hajlandóak az adó
csökkentésére, ha áthozza ide az autóit, ezt kell vele közölni.
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Görög László polgármester: Látván a Képviselő- testület aggályait, és
bizonytalanságát, én felhívom a Tranzit- Food Kft. ügyvezető igazgatóját,
elmondom a Képviselő- testület álláspontját, s kérem, hogy reagáljon ezen
javaslatokra.
/Görög László polgármester telefonon értekezik Szabó Ákos ügyvezető
igazgatóval./
A telefonbeszélgetés után.
Görög László polgármester: Szabó Ákos a Tranzit- Food Kft ügyvezető
igazgatója arról tájékoztatott engem, hogy csak abban az esetben utalja át
december 20-ig a 8 M Ft-ot, amivel induló cégről van szó ez nem kötelességeha a Képviselő- testület úgy dönt, hogy csökkenti az adó mértékét 1%-ra.
Amennyiben ez nem történik meg, akkor csak május hónapban fizeti meg az
adót.
Ezt követően a Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
14/2010.(XII.17.) önkormányzati
rendelete
a helyi iparűzési adó megállapításáról szóló 16/2009
(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A.§. (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A helyi iparűzési adó megállapításáról szóló 16/2009 (XII.28.) önkormányzati
rendelet 2. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke
az adóalap 1 %-a.”
2.§.
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Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
Nyírgelse, 2010. december 14.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kihirdetve: 2010. december 17.

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Görög László polgármester: Felhatalmazást szeretnék kérni a Képviselőtestülettől, hogy tárgyalásokat tudjak folytatni a Kistérségi Társulással a
Szociális Otthon ügyében. Nekünk az állami normatíva mellé éves szinten még
6 M Ft kiegészítést hozzá kell tenni. Ha most megkapnánk az iparűzési adót,
abból ki tudnánk fizetni a tartozásunkat, s jóval kedvezőbb lehetőségeket is
tudnánk keresni. Van olyan lehetőség is, hogy önállóan működő intézményként
társulunk, akkor mi is bele tudunk szólni az irányításba.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt még ebben az évben el kellene indítani, mert
akkor január 01-től nem tudunk kilépni.
Pócsi Józsefné képviselő: A jelenlegi kistérségi megállapodásunk lehetővé
teszi, hogy bármikor kilépjünk.
Görög László polgármester: Ennek nincs akadálya, bármikor ki lehet lépni.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
74/2010.(XII.14.) önkormányzati
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határozata
polgármester felhatalmazása tárgyalások folytatására a
Szociális Otthon ügyében
A Képviselő- testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú
Kistérségi Társulással Szociális Otthon ügyében

Görög László polgármester:
- A közös disznóvágás időpontja 2010. december 30-a. Más időpontra nem
tudjuk tenni, mert a két ünnep között még sokan dolgoznak, s nem
tudnának eljönni. Vannak már felajánlások, de még többen jelezték, hogy
tudnának segíteni.
-

Szeretném a 2011. évben beindítani a vállalkozásomat, s ehhez kérem a
testület jóváhagyását.

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Ötv. kimondja, hogy a főállású polgármester
a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső
szellemi tevékenység kivételével egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt
nem létesíthet. A Képviselő- testület hozzájárulása nélkül nem lehet
gazdasági társaság vezető tisztségviselője. Abban az esetben, ha a Képviselőtestület hozzájárul, akkor folytathat vállalkozási tevékenységet.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
75/2010.(XII.14.) önkormányzati
határozata
a
polgármester
engedélyezéséről
A Képviselő- testület
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vállalkozói

tevékenységének

hozzájárulását adja, hogy Görög László Nyírgelse
polgármestere vállalkozói tevékenységet folytasson
Görög László polgármester: A Képviselő- testület hozzájárulását kérem MTZ
vásárlásához. Erre azért lenne szükség, mert itt a hótolás, fahordás, fűrészelés
nagyon sok pénzbe kerülnek. Egy 50-es MTZ szerintem megfelelő lenne.
Kulin Béla képviselő: Véleményem szerint az 50-es MTZ kicsi lesz, nem fog
tudni az erdőn közlekedni. Senki nem vállalja ezeket a munkákat.
Görög László polgármester: Sajnos kévés a pénzünk, de ha mással végeztetjük
el ezeket a munkákat, akkor sokkal többe fog kerülni, mintha vennénk egy
gépet.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Majd december 20-a után
meglátjuk, hogy mennyi pénzünk lesz, s akkor lehet, hogy vehetünk egy 80-as
MTZ-t is.
Görög László polgármester: Én csak azért mondtam, hogy vegyünk egy 50-es
MTZ-t, hogy ne kerüljön olyan sokba.
Pintye Magdolna képviselő: Szerintem is szükség van egy munkagépre, mert a
szállítási munkákat is el tudjuk végezni, homokhordás, fahordás.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
76/2010.XII.14.) önkormányzati
határozata
MTZ vásárlás ügyében
A Képviselő- testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az MTZ 80-as
vásárlása ügyében eljárjon
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Pócsi Józsefné képviselő: Falubeliek kérdezték, hogy igaz e az a hír fel akarjuk
mondani Balkánnyal az ügyeletet, s Nyírbátorhoz fogunk tartozni.
Görög László polgármester: Ez nem így van, erről a Képviselő- testületnek is
döntenie kell.
Volt egy megbeszélés Balkányban az orvosi ügyelettel kapcsolatban, amelyen
azok a polgármesterek vettek rész, akik benne vannak a rendszerben. Arról
kérünk kimutatást 3 évre visszamenőleg, hogyan oszlanak meg a költségek az
ügyeleti rendszerben és Balkány városa között 16 óra után, számlákkal,
munkaszerződésekkel alátámasztva.
Az alapítvánnyal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy van 3 elnökjelölt is. Jövőre lesznek olyan pályázatok, amit csak fél évnél régebben
bejegyzett alapítványok adhatják be. Mindenképpen meg fogjuk alapítani, csak
még ez időbe telik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester köszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Pintye Magdolna
Jegyzőkönyv hitelesítő

Pócsi Józsefné
jegyzőkönyv hitelesítő
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