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J E GY Z Ő KÖ N Y V 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. 
december 21-én megtartott 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 
 
Meghívottak: Dominyák Csaba, Kovács Gyula  
 
/Jelenléti ív mellékleve!/ 
 
Nagy Csaba polgármester üdvözli a megjelenteket. 
 
Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van, 1 igazoltan maradt távol. 
 
Az ülést megnyitja. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Földesi László alpolgármester, Goda Ferenc képviselő. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak tárgyalására. 
 
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
Előadó: Nagy Csaba polgármester 
 
2./ Ivóvíz szolgáltatás 2010. évi vállalkozói díjának megtárgyalása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
3./ Szennyvízszolgáltatás 2010. évi vállalkozói díjának megtárgyalása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
4./ 2010. évi települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
5./ Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás döntéseinek megtárgyalása 
és elfogadása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
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6./ Helyi iparűzési adó rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
7./ Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Első lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek elbírálása 
Előadó: Mészárosné Kovács Tünde szociális ügyintéző  
 
Kovács Miklós képviselő: A 6. napirendi pontnál én továbbra is ragaszkodom 
az őstermelők kedvezményéhez. Kérem, hogy ennek megtárgyalására egy 
következő napirendi pontban térjünk ki. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nem szükséges, ezt egy napirendi pontban is meg 
lehet tárgyalni. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta az ismertetett 
napirendi pontok tárgyalását. 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett. 
 
1./ Napirend: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
 
Nagy Csaba polgármester:  

- Orvosi Rendelő pályázat határidőn belül beadásra került az LHH- s 
programban. 

- Szennyvíz pályázattal kapcsolatban előzetesen csak annyit szeretnék 
mondani, hogy a költségek csökkentése érdekében ki kell hagyni a 
település egyes részeit, ezt Kovács Gyula tervező mindjárt meg is fogja 
szakmailag indokolni. Elég foghíjas a település, vannak olyan részek, ahol 
több száz méteren belül kevesen laknak, itt úgy sem lenne rákötés. 

- Működésképtelen Önkormányzatok támogatása pályázaton 2,2 M Ft-ot 
nyertünk. Még hivatalos értesítést nem kaptunk róla. Ennek köszönhetően 
a rég lejárt esedékességű számláinkat ki tudtuk fizetni. 

- Játszótér pályázat beadási határideje a mai napon jár le, 100%-os 
támogatottság. Maradt erre a célra pénz a Kistérségi keretben, s mindenki 
azt mondta, hogy be kell adni. Az első körben azért nem pályáztunk, mert 
az egyház javára lemondtunk a pályázati lehetőségről. 15 M Ft a 
költségvetése kerítéssel együtt.  
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- Azért nem tartottam rendkívüli testületi ülést a háromnegyedéves 

tájékoztatóval kapcsolatban, mert konzultáltunk szakemberekkel, 
mindenben megfelel a törvényeknek, s a testületnek nem kell elfogadni, 
mert ez csak egy tájékoztató. Én nem kívánok a szöveges részen 
változtatni, szeretném, ha ez így maradna.  

 
 Most pedig kérem, hogy térjünk át a szennyvízhálózat tervezésére. A mérnök úr 
el fogja mondani, hogy miért kell a falu egyes részeit kihagyni. A pályázat 
beadási határideje 2010. január 29. 
 
Kovács Gyula: 5. alkalommal lett áttervezve a szennyvíz terv, ez a változat 
legjobban az elsőhöz hasonlít. Annyi az eltérés, hogy kivettük belőle a Kállai és 
a Vasvári P. utat, de még így is vannak vele gondok. Műszakilag olyan előírások 
vannak, hogy min. 120 lakosnak kell jutni 1 km-re, vagy 1 ha-ra 30 lakosnak. A 
Kossuth utcán is van egy olyan rész, ami nem felel meg a pályázat előírásainak. 
Ha most kihagyjuk ezt a részt, később megépíthető lesz.  A tisztítótelep 
megvalósítása a Kállay főfolyás mellett lesz megtervezve. A tisztítótelep 
bekerülési költsége 72 M-ban határoztam meg. 720 m bekötő utat kell 
megépíteni a telephez, melynek a költsége 8,8 M Ft. Ivóvizet 720 m hosszan kell 
oda vinni, így az összes bekerülési költség összességében. 459.600 e Ft. Ez úgy 
jön ki, hogy a gerinc hálózat kiépítése 25 e Ft méterenként költségelem be. 
Úthelyreállítás 13 e Ft, nyomóvezeték kiépítése 10 e Ft méterenként.  
Mindenből van vissza véve a költségekből. Ehhez az összeghez még jönnek 
olyan költségek, amelyek kötelező részei a pályázatnak, ilyen a régészeti feltárás 
3 M Ft, kiviteli terv 9,2 M Ft. Vannak még egyéb kötelező költségek is, pl. 
projektmenedzsment, műszaki ellenőr, piár, könyvvizsgáló, melynek a költségeit 
is beállítottam. Az összeg költség 504.850 e Ft+ Áfa. 400.000 e Ft a pályázati 
összeg, 104.850 e Ft a saját erő, az áfát előre meg kell fizetni. Véleményem 
szerint a település nincs abban a helyzetben, hogy ezt az összeget be tudja 
vállalni, ezért én készítettem egy olyan változatot, ahol a költségeket lehetne 
csökkenteni. Ha kivesszük még a Sallai és a Dózsa Gy. utakat,  meg még 
valahonnan kiveszünk 400 m vezetéket, akkor még ezzel csökkenthető a költség 
454.662 e Ft+ Áfa összegre. Ez már egy jobb megoldás lenne, a lakosokra kb. 
200 e Ft költség hárulna, havi 2 e Ft törlesztéssel. Az Önkormányzatok 
hitelképessége amint tudjuk nem a legbiztatóbb, ezért meg kell alkotni a 
Viziközmű Társulást, az kedvezőbb körülmények között vehet fel hitelt. Az 
üzemeltetésről is dönteni kell, egyeztetni kell. A pályázat készítőnek ezt tudni 
kell. 
 
Nagy Csaba polgármester: A BDL egyeztet ő a pályázat készítő, de nem 
tudom, hogy ebben az ügyben volt e már előre lépés. 
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Dominyák Csaba: Még minket ebben az ügyben nem keresett meg senki, de ha 
a tervezés végén lesz csak egyeztetés, akkor felmerülhetnek olyan gondok, ami a 
mi szempontunkból nem lenne előnyös, akkor mi kérjük az átalakítást, ez még 
megnövelheti a költségeket. 
 
Kovács Gyula: Igen ez egy fontos momentum, hogy az üzemeltetőt be kell 
vonni a pályázat elkészítésébe is. A terv műszakilag így néz ki. Most abban 
kellene dönteni, hogy ezt a 100 M Ft-os önrészt bevállalják e ezzel a műszaki 
tartalommal, vagy pedig a hálózat csökkentésével tudunk csökkenteni a 
költségeken is. Az első évben min. 50 az elkövetkezendő 5 éven belül 72%-os 
rákötésnek kell megvalósulnia. Én úgy gondolom, hogy ezt a tervet úgy kellene 
végig nézni, hogy vannak e a településen olyan részek, ahol csekély lesz a 
rákötés, mert azokat a részeket ki is lehetne hagyni, ezzel is csökkennének a 
költségek. Kérem, hogy ebben határozzunk. 
 
Dominyák Csaba: Nekem az lenne a kérdésem, ha megépül a létesítmény, mi 
az a fajlagos önköltség, amivel üzemeltetni lehet. 
 
Kovács Gyula: A pályázatnak része egy olyan kiegészítés, ahol be kell mutatni 
a lakosság fizetési hajlandóságát, ez komoly számításokat igényel. 
 
Dominyák Csaba: Ezt csak azért kérdezem, mert Nyírlugos településen, ahol 
szolgáltatunk hasonló nagyságrendű, s ott sem tudjuk önköltségen üzemeltetni a 
szennyvíz hálózatot.  
 
Kovács Gyula: Be kell mutatni a pályázatba egy díjpolitikát, kötelezően úgy 
kell kialakítani, hogy biztosítva legyen a fenntartható fejlődés. Ez azt jelenti, 
hogy nem üzemeltetheti az Önkormányzat a létesítményt veszteségesen. Ez azt 
jelenti, hogy amennyi a tisztítás költsége, hozzá kell tenni az amortizációt, nem 
állhat meg a szolgáltatás, amortizációs alapot kell képezni. A szolgáltatás díjába 
azt a költséget is bele kell kalkulálni, amit hitelfelvételre fordít annak érdekében, 
hogy a felmerülő hibákat el tudja hárítani. Minél kisebb egy település, annál 
magasabb a fajlagos üzemeltetési költség. Minél többen rákötnek a hálózatra, s 
az ivóvíz- és a szennyvízszolgáltatást egy cég végzi, annál gazdaságosabb az 
üzemeltetés. 
 
Nagy Csaba polgármester: Most ebből a tervből csak a Vasvári P. utca van 
kivéve, a Mező I. utca nincs. 
 
Kovács Gyula: Én tettem azt a javaslatot, hogy a Kossuth utca közepe is 
maradjon ki. 
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Nagy Csaba polgármester: Akkor kimarad a Vasvári P. és a Kállai utca, s a 
Kossuth utca közepe. Nekem az a véleményem, hogy az lenne az észszerű, ha ez 
a szakasz meglenne.  
 
Kovács Gyula: Én úgy készítem el a tervdokumentációt, hogy a kimaradt 
részek bármikor csatlakoztathatóak legyenek.  
 
Földesi László alpolgármester: Ha kimarad a Kossuth utca ezen szakasza, 
akkor ez hogyan fog működni? 
 
Kovács Gyula: Ezt a szakasz kimaradást, majd az átemelők fogják korrigálni, 
az átemelő majd átemeli a szennyvizet. Azon a szakaszon sok a beépítetlen 
terület, azzal van a probléma, ott nem lesz rákötés, hosszú az üres szakasz, drága 
a gerincvezeték kiépítése, ezt a pályázat sem támogatja. 
 
Enyedi János képviselő: Én az nem értem, hogy az átemelőhöz hogyan jut el a 
szennyvíz.  
 
Kovács Gyula: 6 átemelőt kell a településen építeni, mert dombos a település, 
majd ezek átemelik a szennyvizet. 
 
Kovács Miklós képviselő: A Kossuth utcán azon a részen ahol nem lenne most 
kiépítve a hálózat, vannak házhelyek, amit be is lehetne építeni. 
 
Nagy Csaba polgármester: Aki majd nem akar rákötni a hálózatra, arra ki 
kellesz vetni a talajterhelési díjat, ami jóval magasabb összeg lesz, mintha a 
szolgáltatást használná. 
 
Kovács Gyula: Ezzel az a gond, hogy nem felel meg a pályázat előírásainak. 
 
Enyedi János képviselő: Én találtam valamit. A Nádas utcáról nyílik az a 
zsákutca, csak egy lakás van ott. A Bajcsy Zs. utcáról nyílik a Zsidó temető 
bejárata, ott sem lakik senki, véleményem szerint ezt ki lehet hagyni.  
 
Nagy Csaba polgármester: A Sallai és a Dózsa Gy. utca is maradjon ki. Akkor 
a Kossuth utca kimaradó része így bele kerülhet? 
 
Kovács Gyula: Ez így sem megoldható, mert kevés a lakás, a pályázat 
szempontjából sem kivitelezhető. Ez nagyon megemelné az üzemeltetés 
költségeit is. 
 
Nagy Csaba polgármester: Csak az a baj, hogy ezen a szakaszon pont azok 
laknak, akik igényelnék a szolgáltatást. 



 7 

 
Kovács Miklós képviselő: Szalmadon van a Benczúr út. Az is elég ritkán lakott, 
ezzel ki lehetne váltani a Kossuth út szakaszát. 
 
Nagy Csaba polgármester: Akkor megint Szalmad ki fog maradni, azt pedig én 
nem akarom.  
 
Kovács Gyula: Ha a Benczúr út kimarad, akkor benne maradhat a Kossuth út 
teljes szakasza.  
 
Nagy Csaba polgármester: Nekem az a véleményem, hogy maradjon ki a 
Vasvári P. u., Benczúr u. és a Mező I. u. is. Így majd a későbbiekben sokkal 
egyszerűbb lesz a rákötés. Ha ezeket az utcákat kivesszük, akkor is ki kell 
maradnia a Sallai és a Dózsa Gy. utaknak? 
 
 
Kovács Gyula: Ebben az esetben azoknak nem feltétlenül kell kimaradnia. 
 
Kovács Miklós képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy a Benczúr út 
maradjon ki. Nem folyamatosan jönnek egymás után a lakott ingatlanok. Hol az 
egyik oldalon van lakott lakás, hol a másik oldalon. Sok az üres telek is. 
 
Kovács Gyula: Ilyenkor, amikor kényszerből kell kihagyni egy bizonyos 
területet, akkor azaz ildomos, hogy a szippantóval elhordott szennyvíz tisztítási 
köbmétere ugyanannyiba kerül, mint azoknak, akik rákötöttek a hálózatra. Ezt 
az üzemeltetők fel szokták ajánlani, ezzel kompenzálva azt, hogy ők nem tudtak 
csatlakozni a hálózathoz. 
 
Kovács Miklós képviselő: Azt is megvizsgálhatnánk, hogy a Hajnal utcán 
érdemes e a hálózatot kiépíteni. Ott is sok az üres terület, s a rákötések arányai is 
igen csekély lenne véleményem szerint. 
 
Nagy Csaba polgármester: Nekem az a véleményem, hogy akkor hagyjuk ki a 
Hajnal utcát, de a Benczúr utat hagyjuk benne. 
 
Kovács Gyula: A Mező I. utcát is akkor vegyük ki? 
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Véleményem szerint azt az utcát is 
kivehetjük. Akikkel én beszéltem azok azt mondták, hogy nem szeretnének 
rákötni.  
 
Nagy Csaba polgármester: Jó akkor a Mező I. út, Vasvári P. út, Kállai út, 
Hajnal utca és a Szabolcs utca vége legyen kihúzva. 
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Kovács Gyula: Akkor a Benczúr út teljes hosszában maradjon benne? Itt a 
Benczúr utca végé van a régi Művelődési Ház. Az a rész is maradjon benne? 
Mert ha ezt is kivesszük, akkor megmaradhat a Sallai út, a Dózsa Gy. út és a 
Kossuth út teljes szakasza is. 
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A Benczúr utca ezen szakasza 
maradjon inkább benne, mint a felső szakasza, mert itt laknak inkább olyan 
családok, akik fizetnének és rákötnének. A másik részén laknak olyan idős 
emberek is, akik úgy sem kötnének rá.  
 
 Nagy Csaba: Azt nem lehetne e megoldani, hogy a Vasvári P. út eleje 
maradjon benne. 
 
Földesi László alpolgármester: A Vasvári P. utca eleje az kellene, ott vannak 
lakott házak, itt megmutatom a térképen. 
 
Kovács Gyula: Azt is kérem megmutatni, hogy a Benczúr út meddig legyen 
bejelölve. 
 
Nagy Csaba polgármester: Maradjon benne a Vasvári P. utca eleje és a Mező 
I. út, Benczúr út maradjon ki.  
 
Kovács Gyula: Így akkor bőven benne vagyunk a tervben. Akkor a Vasvári P. 
utca eleje benne marad. A Mező I. utca, Vasvári P. utca vége, Benczúr utca 
teljes hossza, Hajnal utca, és azok a kis szakaszok, amelyeket említettek 
kimaradnak. A Sallai út, Dózsa Gy. út, Kossuth út akkor benne marad. Ha igény 
lesz rá, akkor bármikor a kimaradt utcákon is fejleszthető lesz a hálózat.  
 
Nagy Csaba polgármester: A Kállai utat is azért sajnálom, mert annak a végén 
ott a Fűrésztelep, és az új tulajdonosoknak komoly fejlesztési szándékai vannak. 
Arról még tájékoztatni szeretném a testületet, hogy én készítettem a tervező 
úrral egy megbízási szerződést, a kiviteli terv elkészítésével kapcsolatosan. A 
hálózat áttervezéséért nem kell fizetni, mert azt már előre kifizettük. A kiviteli 
tervet meg kell csináltatni, mert a nélkül nem adható be a pályázat, nem lehet 
kivitelezni.  
 
Kovács Gyula: A szennyvíztisztító telepet meg kellett terveztetni, ezt egy 
budapesti cég végezte el a BDL. Illetve van egy terv, amit már elkészítetett, amit 
már ki is fizettek, s én azt mondtam, hogy azért nem kérek pénz, ha át kell 
tervezni. Ellenben a pályázathoz ezen kívül kell még egy tervet el kell készíteni, 
két változatot kell bemutatni. Annak a költségét viszont ki kell fizetni. Jelenlegi 
pályázati kiírás szerint, ami elvégzett munka, azt számlával igazolni kell. A 
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tervezést és a pályázat elkészítését szerződéssel alá kell támasztani, azért 
készítettem el a szerződés tervezetet, de ebben a BDL díja nincs benne. A 
teljesítési határidő a támogatási szerződés aláírását követő 30 nap. Ha nincs 
nyertes pályázat, akkor a szerződés hatályát veszti.  
 
Kovács Miklós képviselő: A József A. utca felett elsiklottunk, azt is ki lehetne 
venni. 
 
Nagy Csaba polgármester: A Rákóczi utca is ugyan ilyen, csak az egyik 
oldalán vannak lakások. 
 
Enyedi János képviselő: A Rákóczi utca maradjon benne, azt nem kell kivenni.  
 
Nagy Csaba polgármester: Nem kell már más utcákat kivenni, minden 
maradjon így. 
 
Kovács Gyula: Akkor én ennek megfelelően áttervezem. Az üzemeltetéshez 
pedig sok sikert kívánok. 
 
Dominyák Csaba: Nekünk az lett volna a legelőnyösebb, ha a 3 település 
együtt pályázta volna meg a szennyvíz hálózat kiépítését és felújítását. Ez sajnos 
mindenki tudja, hogy miért nem valósult meg.  
 
Nagy Csaba polgármester: Tudomásom szerint 9 pályázat kerül beadásra, s 
ebből csak 5 fog nyerni. 
 
Kovács Gyula: Igen ez így van. Sajnos fenn áll annak is a veszélye, hogy a 
pályázatunk elutasításra kerül. A jövő évben még egy pályázati lehetőség lesz, 
ha véletlenül nem nyert a pályázat, akkor ide be lehet még adni, csak annak az a 
feltétele, hogy a 3 település együttesen adja be a pályázatát. Ezek után 2020-ig 
nem is lesz pályázati lehetőség.  
 
Nagy Csaba polgármester: Bízunk abban, hogy nyerő lesz a pályázat.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testülete 
 
   77/2009.(XII.21.) KT számú 
 
   h a t á r o z a t  a 



 10

   a szennyvíz hálózat tervének elfogadásával kapcsolatosan 
 
A Képviselő- testület 
 
 

A kért módosításokkal elfogadta a szennyvíz hálózat tervét. 
 
 
Kovács Gyula elhagyta az üléstermet. 
 
 
Nagy Csaba polgármester:  

- A játszótér pályázattal kapcsolatban még annyi kiegészítést szeretnék 
tenni, hogy a támogatottság igaz, hogy 100%-os, de ez csak a nettó 
összeg, az áfát ki kell fizetni.  

 
- Buszváró 8 db fog kiépülni Nyírgelsén. Buszöböl nem lesz kialakítva, így 

területet sem kell megvásárolni. A Kistérség fogja elkészíteni a 
pályázatot.  

 
Enyedi János képviselő: A szennyvíz ügyhöz visszatérve. Nekünk a 
Fundamentával van előszerződésünk. A médiában nem halottam jó híreket 
felőlük. Probléma van a hitel kihelyezésekkel is.  
 
Nagy Csaba polgármester: Nincs semmilyen kötelezettségünk a céggel 
kapcsolatosan. Ez az ügy most áll, majd vissza fogunk rá térni.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Én úgy halottam, hogy a befizetett 
összeget csak lakás felújításra lehet felhasználni. Kérem, hogy ennek nézzünk 
majd utána.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ezt meg fogjuk érdeklődni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el több kérdés, hozzászólás.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testülete 
 
   78/2009.(XII.21.) KT számú 
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   h a t á r o z a t a  
 
   a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
A Képviselő- testület 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról előterjesztett 
polgármesteri tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vette. 

 
 
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2./ Napirend: Ivóvíz szolgáltatás 2010. évi díjának megállapítása 
 
Nagy Csaba polgármester: Az a kalkuláció van beterjesztve, amit már előre 
elfogadtunk akkor, amikor átadtuk üzemeltetésre a telepet, ez volt betervezve a 
25 éves ciklusba. 
 
Dominyák Csaba: Nekünk a beszedett díjakból kell a szolgáltatást elvégezni.  
A teljes önköltséggel nem lehet egy ilyen kis települést megterhelni. 2012-től az 
EU előírás szerint ezt alkalmazni kellesz, akkor várható egy jelentős díjtétel 
növekedés. Több olyan probléma merült fel az év folyamán, amit nekünk el 
kellet hárítani, ez többlet költséget jelentett. Két kútja van a két településnek, 
abból az egyik kilyukadt, s ezért nem tudtuk lefertőtleníteni az ivóvizet. Ezt a 
hibát időben észrevettük, s kijavítottuk. Nyírmihálydinak 2 kútja lesz jövőre, 
ezzel sok hiba kiküszöbölhető lesz. Búvárszivattyút kellet cserélni a nyári hibák 
kiküszöbölése érdekében.  
 
Enyedi János képviselő: Azért adtuk át a telep üzemeltetését, hogy jó ivóvize 
legyen a településnek. Azt tudtuk, hogy a szűrőt kicserélték, de még így is 
üledékes a víz, de erre már kaptunk magyarázatot, hogy miért volt ez így. 
 
Dominyák Csaba: Volt még egy probléma, a víztároló medence meghibásodott, 
kilyukadt, ezt is ki kellett javítani. Ezt a hibát úgy tudtuk elhárítani, hogy 
megkerültük a medencét egy eljárással. A nyomás különbségek miatt is lehetnek 
ilyen gondok.  A medence kijavítása sok pénzbe fog kerülni, erre nekünk is 
pályázatot kell benyújtani, ezt anélkül nem fogjuk tudni kijavítani. A teljes 
hálózat rekonstrukciójára is szerettünk volna pályázni, de most erre sajnos nincs 
lehetőség. 
 
Enyedi János képviselő: Nekünk pedig erre lenne szükségünk, mi főleg emiatt 
adtuk át az üzemeltetést.  
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Dominyák Csaba: Ez jogos, de a költségeket nem akarjuk ráhárítani a 
lakosságra. Ezért keresünk erre más lehetőséget pályázatok útján.  
 
Nagy Csaba polgármester: A közkifolyókat el fogják zárni, a temetőbe óra lesz 
felszerelve, csak ott lesz közkifolyó. Ha majd lesznek olyan helyek ahol 
indokolt a használata, vissza ki lesz nyitva. 
 
Dominyák Csaba: Erre azért van szükség, mert olyan lakosok is használják a 
közkifolyókat, akiknek nem lenne indokolt. Ilyen jellegű bejelentést nagyon 
sokat kapunk. 
 
Nagy Csaba polgármester: Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a 
szolgáltatásért fizetni kell. 
 
Enyedi János képviselő: A törvény szerint ivóvíz biztosítása 150 m-es körzeten 
belül kötelező. Én ezt nem tartom törvényesnek. Nekem az a véleményem, hogy 
csak zárjuk el a kifolyókat és ne szereljük le.  A beszámolóban le van írva, hogy 
2010-ben 168 órát kell lecserélni. Az órák sérülékenyek, ha meghibásodnak, 
elfolyik a víz. Az óracserék kapcsán olyan órákat szereltek fel, hogy csak az óra 
előtt maradt meg a szelep, utána gégecső került beépítésre. Régen az óra előtt és 
után is volt szelep.  
 
Dominyák Csaba: Ez így nem helyes, mind a két szelepnek ott kellett volna 
maradnia. Meg fogom kérdezni, hogy miért így végezték el a munkát, ez így 
nem szabályos. Lehet, hogy az is a gond, hogy az új órát másképp nem tudták 
volna beszerelni, ezt a tavasz folyamán korrigálni fogjuk.  
 
Enyedi János képviselő: Behajtási költség mértéke igen tetemes összeg. Ez be 
is épülhet a vízdíjakba? 
 
Dominyák Csaba: Ez nincs beleépítve a vízdíjakba. A felmerülő plusz 
költségeket nem építettük be a díjba. A közkifolyók tekintetében mi már 
készítettünk egy tanulmányt, hogy 150 m-es körzetben hány lakást érint a 
leszerelésük. Ezt át lehet tekinteni, s ez alapján is meg lehet hozni a döntést. 
Ebben az évben egyre kevesebb bejelentés érkezett a vízminőséggel 
kapcsolatban.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ezt meg fogjuk beszélni, s le fogjuk írni, hogy 
melyik kifolyókat kell leszerelni, s melyek maradjanak nyitva. Erről fogjuk 
tájékoztatni a Vízmű Zrt-t. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testülete 
 
   15/2009.(XII.28.) KT számú 
 
   r e n d e l e t e  
 
a Nyírgelse Község közigazgatási területén a vízdíjak megállapításáról, a 
vízhálóztara való csatlakozás feltételeiről szóló 1/2008.(I.15.) KT számú 
rendelet módosításáról 
 

1.§. 
A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

2.§. 
(1) Közüzemi szolgáltatás Nyírgelse Község közigazgatási területén kiépített 

vételezett lakossági vízdíj mértéke m3-enként 247 Ft+ Áfa, azaz bruttó 
309 Ft 

 
 

(2) Nem lakossági (közüzemi) vízfogyasztók esetén a vételezett díj mértéke 
m3-enként 368 Ft+ Áfa, azaz bruttó 460 Ft. 

 
 

Z Á R Ó    R E N D E L K E Z É S E K 
1.§. 

 
(1) Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. 

 
 

(2) Kihirdetéséről a helyben szokásos módon- hirdetőtáblán való 
kifüggesztéssel- a jegyző gondoskodik. 

 
 
Nyírgelse, 2009. december 21. 
 
 
Nagy Csaba      Dr. Lakatos Péter 
polgármester      jegyző 
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Kihirdetve: 2009. december 28. 
 
 
Dr. Lakatos Péter 

jegyző 
 
Dominyák Csaba elhagyja az üléstermet. 

 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 

 
3./Szennyvízszolgáltatás 2010. évi vállalkozói díjának megtárgyalása 

 
Nagy Csaba polgármester: A szolgáltatási szerződésünk 2010. október 31-én 
fog lejárni. 200 Ft-os emelés van előirányozva a 2009-es évhez képest. 
Még egy gondolat erejéig visszatérek a szennyvíz hálózat tervezéséhez. A BDL 
kéri megnevezni azt a helyet, ahova a szennyvíziszap el lesz szállítva. Nekünk 
olyan lehetőséget kell találni, ahol a szállítási költségek a legkedvezőbbek. A 
nyírbátori szennyvíz telep jó lenne, csak a szállítási költségek igen magasak. A 
legjobb lehetőségnek a szakolyi biogáz telep mutatkozik. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testületének 
 
   79/2009.(XII.21.) KT számú 
 
   h a t á r o z a t a  
 

a Nyírgelse Község Önkormányzata és a 2 J Plusz Bt. között 
2005. december 30-án létrejött szennyvízszállítási 
közszolgáltatási szerződés alapján történő vállalkozói díj 
módosításáról 

 
 
A Képviselő- testület 
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1./ Hozzájárul, hogy a vállalkozói díj a 2010. évben 2300 
Ft/m3-ben kerüljön meghatározásra 

 
2./ A Képviselő- testület kötelezi a jegyzőt, hogy egyeztessen 
a szolgáltatóval, és gondoskodjon a közszolgáltatási 
szerződés módosításának elkészítéséről 

 
Határidő: 2009. december 30. 

 
Sorrendben a 4. napirendi pont tárgyalása következett 
 
4./ Napirend: 2010. évi települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megtárgyalása  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Jogszabály alapján készítette el a Kft. a díjkiszabást. 
 
Nagy Csaba polgármester: Most az a díjtétel lett előirányozva, amit már tavaly 
egyszer elfogadtunk Ezt azért vonták vissza, mert a szakolyi telep még 
december 31-ig üzemelhet. Az is már biztos, hogy 2010. január 01-től be kell 
zárni.  
A konténeres szemétszállítás is meg fog változni január 01-től, 32.500 Ft+ áfa 
lesz egy konténer díja. Felajánlotta a Kft, hogy 1,2 m3-es műanyag szemetest 
lehet bérelni, minden héten el fogja szállítani a szemetet. A vaskonténereket 
egyenlőre majd visszaszállítják a szakolyi telepre. Mindenkinek fel kell arra 
hívni a figyelmét, hogy csak az kerüljön a szemetesbe, ami oda való. 
 
Enyedi János képviselő: Komposztálási lehetőséget kell kialakítani. Szelektív 
hulladékgyűjtés lehetőségét kell biztosítani.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: 2009. április 29-én megtartott testületi ülésen 
fogadtuk el a díjtételeket, 60 l-es bruttó 132 Ft, 80 l-es bruttó 175 Ft, 120 l-es 
bruttó 218 Ft. A Június 25-i testületi ülésen a Nyír- Flop Kft. kérésére 
megemeltük a díjtételeket, majd az augusztus 27-i testületi ülésen ezt 
visszavontuk, s az eredetileg elfogadott díjtételek maradtak hatályban. 
 
Nagy Csaba polgármester: Én csak azért hoztam testület elé a szemétszállítási 
díjak módosítását, hogy legyen tárgyalva. Nekem az a véleményem, hogy várjuk 
meg a többi település reakcióját is. Majd januárban térjünk vissza rá. 
 
Goda Ferenc képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy informálódjunk a 
többi településtől. 
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Nagy Csaba polgármester: A díjtételek azért alakultak így, mert a Megyei 
gazdálkodási Társulás nem engedte ki a kezéből az üzemeltetést.  
 
Enyedi János képviselő: Az előterjesztés a Falugyűlésen legyen így ismertetve. 
Nyír- Flop Kft. tájékoztatója sértő a lakosság számára. A komposztálást 
szorgalmazni kell, s a 2 hetente történő elszállítással lehetne a költségeket 
csökkenteni. Tényleg sok ez a szemét, amit elszállítanak tőlünk. A járulékos 
költségeket is lehetne csökkenteni, ha kevesebb lenne a szemét. A veszélyes 
hulladék elszállításáról is gondoskodni kellene. A díjak az évek során a 
többszörösére fognak nőni, ezt a Falugyűlésen el kell mondani.  
 
Goda Ferenc képviselő: Én is egyetértek a 2 hetente történő szállítással és a 
komposztálással. A fele költségek merülnének fel.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Törvényi előírásba ütközik a 2 hetente történő 
szállítás. ÁNTSZ ellenőrzése során bírságot szabhat ki.  
 
Enyedi János képviselő: Vannak olyan települések ahol havi szállítás van, 
akkor ott milyen törvények vannak.  
 
Goda Ferenc képviselő: Az ÁNTSZ csak akkor emelhet kifogást véleményem 
szerint, ha fertőzést okozhat a szemét. Meg kell próbálni a 2 hetes szállítást, 
főleg a téli hónapokban. Rá kell szokatni a lakosokat, hogy ezek alapján legyen 
a szemét szállítás. 
 
Enyedi János képviselő: Én is ezzel értek egyet. Így csak azért a szemétért 
kellene fizetni, amit a lakosság meg is termel.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Véleményem szerint is ezt így meg 
kell próbálni, a komposztálást szorgalmazni kell. 
 
Goda Ferenc képviselő: A lakosság szemléletén is változtatni kell, rá kell 
vezetni az embereket erre a változásra.  
 
Nagy Csaba polgármester: Én ezt fogom jelezni a Nyír- Flop Kft-nek, biztos a 
többi településen is vita tárgyát fogja képezni a díjtételek elfogadása. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
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   Képviselő- testületének 
 
   80/2009.(XII.21.) KT számú 
 
   h a t á r o z a t a 
 
   a szemétszállítási díj megállapításával kapcsolatban 
 
A Képviselő- testület 
 

A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
1/2004.(I.29.) KT számú rendelet módosítását nem fogadja 
el. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy érdeklődjön a környező 
települések polgármestereitől a díjtételek elfogadásával 
kapcsolatban, s a következő testületi ülésen előterjeszteni 
szíveskedjen.  

 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5./ Napirend: Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás döntéseinek 
megtárgyalása és elfogadása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: November 18-án volt a társulási gyűlés. Két 
határozatot kell meghoznunk. Az egyik a Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási 
Társulás alapító okiratának módosítása, a másik pedig a szilárdhulladék 
ártalmatlanítását végző cég kijelölésének jóváhagyása. 
 
Nagy Csaba polgármester: Ki kell jelölni azt a céget, aki az ártalmatlanítást 
fogja végezni. Ez a cég a Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás cége.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testületének 
 
   81/2009.(XII.21.) KT számú  
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   h a t á r o z a t a 
 

a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék- 
gazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosításáról 

 
A Képviselő- testület 
 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék- 
gazdálkodási Társulás 15/2009.(XI.18.) sz. határozatának 
megfelelően – elfogadja a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás Alapító Okiratát 
módosító Okiratát a határozat melléklete szerint. 

 
 
 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testületének 
 
   82/2009.(XII.21.) KT számú 
 
   h a t á r o z a t a 
 

A települési szilárdhulladék ártalmatlanítását végző 
közszolgáltató kijelöléséről 

 
A Képviselő- testület 
 

1./ a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. Törvény 
28.§. (2) bekezdése és a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei 
Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás 21/2009.(XI.18.) sz. 
határozatának alapján 2010. január 01-től 10 évre, azaz 2020. 
december 31-ig Hulladékártalmatlanítási Közszolgáltatónak 
az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft-t (cg: 15-09-
071361); székhely: 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 7.) jelöli 
ki. 

 
2./ gondoskodik arról, hogy döntése a közterületek 
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2004.(I.29.) KT 
számú rendeletében, valamint a Nyír- Flop Kft-vel jelenleg 
érvényben lévő közszolgáltató szerződésben átvezetésre 
kerüljenek. 
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3./ Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő Képviselő- 
testületi ülésre az 1/2004.(I.29.) KT számú rendeletet ezen 
határozatnak megfelelően módosításra terjessze elő, valamint 
gondoskodjon a határozat tartalmának a Nyír- Flop Kft-vel 
jelenleg érvényben lévő közszolgáltató szerződésben történő 
átvezetéséről.  

 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
6./ Napirend: Helyi iparűzési adó rendelet módosítása 
 
Nagy Csaba polgármester: A helyi iparűzési adó rendelet nem felel meg az EU 
előírásainak. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: EU irányelv határozott arról, hogy az adók mértékét 
adónemekét egységessé kell tenni, kedvezmény nem állapítható meg. A mi 
rendeletünkben az őstermelőknek van kedvezmény megállapítva, ez 
törvényellenes. 2010. január 15-ig meg kell küldeni az APEH-nak a rendeletet. 
Ha nem felel meg a törvényeknek a rendeletünk, jelzéssel fognak élni. 
 
Nagy Csaba polgármester: 2010. II. félévtől az APEH fogja beszedni az 
iparűzési adót. Erre előzetesen fel kell készülni, azért kérik a rendeletünket. 
Kedvezmény nem állapítható meg. A bevallást is az APEH-hoz kellesz 
benyújtani. Aki nem fizeti meg az adót, azt keményen fogják büntetni.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Európai irányelv megtiltotta a kedvezmény 
megállapítását. 
 
Földesi László alpolgármester: A környező településen nem fizetnek az 
őstermelők iparűzési adót. Nálunk is meg kell szüntetni, el kell törölni. Ha az 
APEH majd jelez, módosítjuk. 
 
Kovács Miklós képviselő: Ezzel én is egyetértek. Én elfogadom, hogy legyen 
egyenlő a % mértéke, de akkor az őstermelők fizetési kötelezettségét töröljük el. 
Egyet értek az APEH beszedéssel is, így legalább hamarabb be lesz szedve a 
nagyobb cégektől is az iparűzési adó. Maradjon a vállalkozóknak a mértéke 1,5 
%.  
 
Nagy Csaba polgármester: Vegyük ki ezt a pontot, s ha majd törvényességi 
észrevétellel élnek, akkor módosítani fogjuk a rendeletünket. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
   Nyírgelse Község Önkormányzat 
   Képviselő- testületének  
 
   16/2009.(XII.28.) KT számú 
 
   r e n d e l e t e  
    
   a helyi iparűzési adó megállapításáról 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testülete a jogalkotásról szóló 
többször módosított 1987. évi XI. törvény 10.§ a.) bekezdése, a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) 
bekezdése, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§ 
(1) bekezdésében. 5.§ c. pontjában; 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

Általános rendelkezések 
 

(1) Az Önkormányzat illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be 
határozatlan időre. 

 
2.§. 

 
Az adó mértéke 

 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi 

mértéke az adóalap 1,5 %-a. 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó általány 

naptári naponként 500 Ft. 
(3) Mentes az adó alól a mezőgazdasági őstermelő. 

 
 

3.§. 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 
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az iparűzési adó megállapításáról szóló módosított 14/2001.(XII.04.) KT 
számú rendelete, valamint az e rendeletet módosító 12/2002(XII.14.) KT 
számú rendelet. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik. 

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 
rendelkezései továbbá, ha az adózás rendjéről szóló törvény eltérő 
szabályokat nem állapít meg- a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szabályai az 
irányadóak. 

 
 
Nyírgelse, 2009. december 21. 
 
 
 
Nagy Csaba       Dr. Lakatos Péter 
polgármester       jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2009. december 28. 
 
 
Dr. Lakatos Péter  
 jegyző 
 
 
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
7./ Napirend: Egyebek 
 
Nagy Csaba polgármester: Az előző testületi ülésen felvetődött a túlóra 
kifizetésével kapcsolatos probléma, amelyre most szeretné reagálni. A túlóra 
kifizetését én nem fogom engedélyezni. Az égész évre betervezett túlóra már az 
első félévben el lett költve, nem történt meg az előirányzat módosítás.  
Januárban kértük levélben, hogy minden egyes kifizetést egyeztessen, ez nem 
történt meg. A túlóra nem lesz kifizetve, nincs rá pénz. A tankönyvkiadóval is 
most tárgyaltam, hogy adjon részletfizetési kedvezményt. Kérem, hogy január 
15-ig készítse el az intézményvezető az intézmény költségvetését. Az OTP sem 
tudja tovább ilyen százalékban finanszírozni az Önkormányzatok kiadásait, 
fognak csökkenteni a hitelkereten is. Jövőre csak a kötelező jellegű kiadások 
kerülhetnek betervezésre, ehhez ragaszkodni fogok. Iskola állami támogatása 
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előre láthatólag jövő évben 35 M Ft lesz, a bérjellegű kiadások pedig 50 M Ft-ot 
tesznek ki. Én állásfoglalást fogok kérni a MÁK-tól és a 
Pénzügyminisztériumtól, hogyan lehet az oktatási intézményt működtetni. A 
Működésképtelen Önkormányzatok támogatása pályázatot kétszer nyújtottuk be 
ebben az évben, s összesen 5,7 M Ft-ot kaptunk. ÖNHIKI II. ütemben 4,2 M Ft-
ot kaptunk. Kérem a Képviselő- testület javaslatát, hogy milyen támogatásokat 
ne adjunk a jövő évben. Ez január 15-ig kérem benyújtani.  
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: A túlóra be lett tervezve a költségvetésbe, de 
nem lett feladva. 
 
Nagy Csaba polgármester: A túlóra ami be lett tervezve, ki lett fizetve. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: Január óta én nem adtam fel túlórát.  
 
Nagy Csaba polgármester: Egész évre 500 e Ft túlóra lett betervezve, ebből az 
első félévben 398 e Ft ki is lett fizetve. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: Én ezt nem értem, mert egész évre ki lett 
számolva a túlóra. Étkezési hozzájárulás májusig fel lett adva, de nem lett 
kifizetve. 
 
Nagy Csaba polgármester: Én kértem, hogy ez legyen visszastornózva, ez nem 
történt meg. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: Nekem azt mondtad, ha nem lesz rá fedezet, 
akkor kell visszastornózni. Konkrétan ez nem hangzott el.  
 
Nagy Csaba polgármester: Erre rá kellett volna kérdezni, mert november 30-ig 
ezt vissza kellett volna stornózni.  
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: A testületi ülésen elhangzott, hogy az iskola 
szórja a pénzt. Az utazási költségem is be lett tervezve, de én nem fogom 
felvenni. A dolgozóknak csak az étkezési hozzájárulás lett betervezve, azt sem 
kapták meg. A kötelező óraszámom pedig megmutattam a Jegyző Úrnak, hogy 
miért annyi. 
 
Nagy Csaba polgármester: Én ezt tudomásul veszem, de azt nem értem, hogy 
akkor még miért kell két igazgató helyettes. Be kell jönni a Hivatalba, s 
egyeztetni kell, hogy mit lehet kifizetni, mire van még keret. Jövőre még ennyi 
munkabérhitelt sem fogunk kapni, veszélybe kerülhet a fizetés is. Kötelező 
feladatokon kívül, ha más is be lesz tervezve, nem fogom a költségvetést 
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elfogadni. A gyereklétszám is folyamatosan csökken.  A szociális segélyekhez is 
pénzt kell hozzátenni. Jövőre csak a 70-80 %-át fogja az állam lefinanszírozni.  
Ezt a hozzáállást pedig nem tudom mire vélni. A mutatószám felmérést is 
háromszor kellett javítani. Az Óvoda és az Iskola között sincs meg az összhang. 
Tartani kell a kapcsolatot, csak így lehet együtt működni. Kérem, hogy 
készüljön el időben a költségvetés, mert csak akkor tudunk dolgozni. A 
tantárgyfelosztás sincs aláírva, mert nem került időben az asztalunkra. Amit 
vásárolt az intézményvezető azt is mindig kifizettük, nem vontuk kétségbe, hogy 
kellenek e. 
Én mindent megtettem a támogatások elnyeréséért is, gondolok itt elsősorban az 
ÖNHIKI-re és a Működésképtelen Önkormányzatok támogatására. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: 1 M Ft támogatást nyert az iskola és 2 M Ft 
támogatást nyert az óvoda. 
 
Nagy Csaba polgármester: A település érdekében nekünk együtt kell működni. 
Nekem sem lesz jó, hogyha a gyerekeknek el kell menni a faluból. Át kell 
szervezni az oktatást, óraadókkal kell megoldani, amit csak lehet. Nem lesz 
bevételünk a kiadások csökkentésére. A számlák sem lettek kiadva szülőknek a 
tankönyv kiosztásakor. A tankönyv számlája is októberbe lett behozva a 
Hivatalba.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én is úgy látom, hogy kilátástalan a helyzetünk. 
Csak úgy tudunk haladni, ha együttműködünk. A mindennapi gondokat csak 
hármasban tudjuk megoldani. Én örültem volna, ha értesülök a pályázat 
beadásáról. Most az összetartás ideje van, nem a széthúzásé. 
 
Földesi László alpolgármester: Sajnálom, hogy eddig fajultak a dolgok. Nem 
csak az igazgató hibája a széthúzás. A vezetőknek is el kell látogatni az 
intézményekbe, s meg kell kérdezni, hogy mi a probléma. Csak a közös munka 
visz előre. Szorosan kell tartani a kapcsolatot, többször kell látogatni az 
intézményeket, el kell beszélgetni a dolgozókkal.  
 
Nagy Csaba polgármester: Kérem a költségvetési javaslatokat a képviselőktől. 
Az iskolaigazgatótól kérem az intézmény komplett költségvetését január 15-ig. 
Maradnak kifizetetlen számláik az évvégére. A segélyeket és a munkabért ki kell 
fizetni még ebben a hónapban. 
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Nagyon sok dolog van, ami még nem 
nyugtatott meg. Azt mondta a polgármester úr, hogy sok felesleges kiadás van 
amit ki kell fizetni az iskolában. Túlóra azért van, mert kevesen vagyunk. 
Kérem, hogy írásban legyen leírva, hogy a túlóra nem lesz kifizetve. Mi 
végezzük a dolgunkat. A hivatali dolgozók sem mondanak le a fizetésükről, 
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akkor mi miért mondjunk le! A hivatali dolgozók sem tisztelik a mi munkánkat, 
akkor mi miért menjünk be a Hivatalba.  Én sajnálom, hogy nem jutottunk 
előbbre.  
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: Kérem, hogy a 4 havi étkezési hozzájárulás 
legyen kifizetve.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ezt vissza kellett volna stornózni. Itt az intézmény 
szerkezetével van probléma, nem a dolgozókkal.  
 
Enyedi János képviselő: Hogy ezzel a beszélgetéssel közelebb kerül e 
egymáshoz az intézményvezető és a Hivatal vezetősége? Véleményem szerint 
nem. Egy alkalommal össze kellene ülni, s ezeket a problémákat meg kellene 
beszélni. Földesi László alpolgármester úr véleményével értek egyet. A 
polgármester úr azt mondta, hogy az iskola fenntartása nem kötelező. Az 1990- 
es törvényben első helyen ez szerepelt. 
 
Nagy Csaba polgármester: Az oktatás megszervezése a kötelező, az intézmény 
fenntartása viszont nem.  
 
Enyedi János képviselő: Én soha sem fogok hozzájárulni az iskola társításához. 
Az államnak is felelőssége, hogy ezek a dolgok idáig fajultak. Fontos a 
kapcsolattartás. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: Nem tudom, hogy hol romlott el a 
viszonyunk. Senki nem háborodott fel, hogy túlórázni kell, mindenki végzi a 
dolgát.  
 
Enyedi János képviselő: Együtt kell működni, ez visz előre. 
 
Goda Ferenc képviselő: Véleményem szerint az a probléma, hogy az állam 
másképp gondolja, mint mi látjuk jónak. Ha a felsőbb vezetés másképp 
vélekedik, azaz irányadó, nekünk ehhez kell alkalmazkodni. Minden eszközt 
bevetnek annak érdekében, hogy a mi akaratunk ne teljesüljön. Végig kell nézni 
a lehetőségeinket, s mérlegelni kell az előrehaladás érdekében. Nem látjuk a 
kiutat, tönkre fogunk menni előbb-utóbb ha nem lesz változás. 
 
Kovács Miklós képviselő: Örülök, hogy ez a dolog újra felvetődött, de azt nem 
érzem, hogy megoldódott volna a helyzet. Túl nagy már ez a szakadék. Ment 
minden a maga módján, nem történt semmi változás.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike elhagyja a tárgyalótermet. 
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Kovávs Miklós képviselő folytatja a hozzászólását. 
 
Ez azért is van így, mert a felsőbb vezetés úgy alakítja, hogy ez a helyzet létre 
jöjjön. Mélyül a szakadék az emberek között is. Kérem, hogy legyen közzé téve, 
hogy mennyi az a túlóra plusz, ami nem lett kifizetve. Támogatom az 
állásfoglalás kérését, de kérem, hogy terjesszék ki az egész Önkormányzat 
működtetésére. Minden legyen átvilágítva, hogy kapjunk teljes képet, ez nekünk 
is segítség lenne a költségvetés tervezésekor. 
 
Enyedi János Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 
Bizottság Elnöke: Szeretném felolvasni a Polgármester Úr hozzám címzett 
levelét. 
 
/Levél mellékelve!/ 
 
 
Nagy Csaba polgármester: Csak annyit szeretnék még hozzáfűzni a 
levelemhez, hogy kérem a Képviselő- testületet a 2010. évi költségvetés 
tervezésekor vegyék figyelembe, hogy fogom kérni a 3 évre járó szabadságom 
megváltását, ami 117 nap és 3 havi végkielégítésemet.  
Három lehetőség adódik az összeférhetetlenség megszüntetésére.   
1./ Ha nem jelentem be az összeférhetetlenséget 30 napon belül, akkor a törvény 
erejénél fogva megszűnik a jogviszonyom, ezt egy 3 tagú bizottságnak kell 
kimondania.  
2./ Ha lemondok, akkor új választást kell kiírni, amit az Önkormányzatnak kell 
teljes egészében kifizetni.  
3./ Társadalmi megbízatású polgármesterként továbbra is betöltöm a 
tisztségemet.  
2010. január 01-től elkezdem a munkámat az új munkahelyemen, s a 
döntésemről írásban fogom tájékoztatni a testületet. Egy cikluson belül csak 
egyszer lehet változtatni a tisztség betöltéséről az Ötv. alapján. A tiszteletdíjas 
polgármesternek tiszteletdíjat kell megállapítani. Kérem mindezek tudomásul 
vételét. 
 
Enyedi János Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 
Bizottság Elnöke: Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a 
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 2010. január 31. Kérem a Jegyző Urat, 
hogy a szükséges nyomtatványokat szerezze be. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Erről már gondoskodtunk, a nyomtatványok már 
meg is érkeztek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
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Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. 
 
 

k.m.f. 
 

Nagy Csaba       Dr. Lakatos Péter 
polgármester       jegyző 
 
 
 

Goda Ferenc            Földesi László 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
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