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J E GY Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. február 
16-án megtartott 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 
 
Meghívottak: Dankó Géza Sport Club vezető 
     Magyar Lászlóné Atlasz Szkander Sportegyesület elnöke 
 
 
Nagy Csaba polgármester üdvözli a megjelenteket. 
 
 
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 7 
képviselő jelen van.  
 
Az ülést megnyitja. 
 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: Enyedi János, Földesi László képviselők.  
 
Javasolja, hogy a kiadott napirendi pontoktól eltérően tárgyalja meg a testület a 
Atlasz Szkander Egyesület támogatási kérelmét.  
 
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
Előadó: Nagy Csaba polgármester 
 
2./ A Képviselő- testület 2010. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
3./ 2010. évi Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása 
Előadó: Nagy Csaba polgármester 
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4./ A Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Dr. lakatos Péter jegyző 
 
5./ Az önkormányzati lakásokról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
6./ A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
7./ Atlasz Szkander Sportegyesület támogatási kérelme 
Előadó: Magyar Lászlóné elnök 
 
8./ Javaslat cafeteria juttatás összegének biztosítása a 2010. évi költségvetési 
rendeletben 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
9./ A köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata, ill. hatályon 
kívül helyezése 
Előadó: Dr. lakatos Péter jegyző 
 
10./ 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
11./ 2010. évi költségvetés megtárgyalása 
Előadó: Nagy Csaba polgármester 
 
12./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
13./ Egyebek 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a módosított 
napirendi pontokat. 
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1./ Napirendi pont: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
 
Nagy Csaba polgármester: Orvosi Rendelő pályázat hiánypótlását becsatoltuk. 
A befogadásról még nem érkezett meg a határozat. Elbírálás március végére, 
április elejére várható. 
- Nyírgelse- Nyírbogát ügyben az Ítélő Tábla a pert lezárta,  A mi részünkre 
bejegyzésre kerül 25,6%-os tulajdoni hányad. A használati díjat, 1.263.721 Ft-
ról 923.974 Ft-ra mérsékelte az Ítélőtábla arra való hivatkozással, hogy az épület 
ameddig orvosi rendelőként működött, addig a fizikoterápiás ellátást a nyírgelsei 
lakosok is igénybe vették. Ez a díj az első fokú ítélet meghozataláig lett 
kiszámolva, azóta már emelkedett. Ezt ki is fogjuk számlázni Nyírbogátnak. Az 
ügyvédi költséget is Nyírbogátnak kell kifizetnie az ügyvédnőnek. 
Fellebbezésnek mát nincs helye.  
 
Goda Ferenc képviselő: Mennyi a tartozása Nyírbogátnak? 
 
Nagy Csaba polgármester: Ez forintban nincs meghatározva, csak 25,6% 
tulajdoni hányad illeti meg Nyírgelsét, s ennek a bérleti díját kell nekünk 
leszámlázni. A tulajdonviszony a mi nevünkre bejegyzésre kerül, de arra nem 
lehet kötelezni Nyírbogátot, hogy ennek az értékét kifizesse számunkra. Új pert 
lehet kezdeményezni, de ennek én nem látom az értelmét, meg lehet majd velük 
ebben az ügyben egyezni.  

- Kistérségi újra megpályázta a közmunka programot, mi is 2 fővel veszünk 
részt benne, mert arról volt szó, hogy kapunk egy fűnyíró kistraktort. Ennek az 
áfáját kellett megfizetni, ami 165 e Ft volt, a teljes költsége 860 e Ft. Ezt már 
meg is kaptuk, fűnyírásra fogjuk használni. A második ütemben mi már nem 
veszünk részt.  
A buszmegállók építési engedélye megérkezett, erre a Kistérség pályázott, ők 
fogják ezt egységesen kiépítetni a faluba, 8 ilyen buszmegálló lesz.  
A Kistérség elfogadta a költségvetését, amelyben 13 millió Ft forráshiány lett 
betervezve. Ezt a 60 millió Ft-os tartalékból kívánja finanszírozni a Kistérség, 
nem kell hitelfelvétellel. Vannak olyan feladatok kistérségi szinten, amelyre 
teljes egészében megszüntették az állami normatívát, ilyen például a házi 
segítségnyújtás és a jelzőrendszeres ellátás. Pályázni lehet majd a költségek 
csökkentésére, de ezt nem biztos, hogy elnyeri a Kistérség.  Az a döntés 
született, hogy még ebben az évben olyan formában történik az ellátás, mint 
tavaly, s a jövő évben majd meglátják, hogyan alakul a finanszírozás, s akkor 
döntenek a további teendőkről.  
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Pintye Magdolna képviselő: Régebben szó volt a Vasútállomásnál a peron 
megemeléséről, de ebben az ügyben még nem történt semmi. 
 
Nagy Csaba polgármester: Az a döntés született, hogy szeptemberben 
megindulnak az előkészületek. Azt, hallottam, hogy már ezt Nyíradonyban 
csinálják. Mi a kért feltételeket vállaltuk, de nem történt semmi előrelépés. Erre 
rá fogok kérdezni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: A vonatra nagyon nehézkes a fel- és leszállás, 
főleg az idős embereknek.  
 
Enyedi János képviselő: Nyírgelse- Nyírbogát ügyében a békés megoldást kell 
találni, a feszültséget meg kell oldani. A kistraktor segíteni fogja fűnyírást, 
ennek örülök. A jelzőrendszeres ellátásra szüksége van az idős embereknek, ezt 
szorgalmazni kell, meg kell találni a megoldást.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ebben az évben még biztosan nem szűnik meg a 
szolgáltatás a Kistérség lefinanszírozza.  
 
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 
 
    4/2010.(II.16.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 
    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
A Képviselő- testület 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
polgármesteri tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul 
vette. 
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Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.  
 
2./ Napirend: A Képviselő- testület 2010. évi munkatervének elfogadása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: a munkaterv elkészítésekor azt is figyelembe vettem, 
hogy áprilisban és várhatóan októberben választások lesznek, ezzel a 
módosítással tér el a munkaterv az előzőektől.  
 
Nagy Csaba polgármester: Minden olyan dolog, ami aktuális az adott 
időszakban, úgy is megtárgyalja a Képviselő- testület. Munkatervvel 
rendelkezni, kell, ez csak egy előzetes koncepció. 
 
Enyedi János képviselő: A temetőrendelet már többször is bele került a 
munkatervbe, de még mindig nem tárgyalta a testület. Én kérem, hogy erre a 
következő testületi ülésen kerüljön sor, vagy ha nem, akkor hamarosan. Ezt 
mindenféle képen aktualizálni kell. Egyre több a hamvasztásos temetés, erre is 
megoldást kell találni.  
 
Nagy Csaba polgármester: Az urnafal megépítése egyre időszerűbbé válik, 
igen nagy igény van rá. Erről már beszéltünk korábban is. A költségvetés 
egyeztető tárgyaláson én felvetettem annak a lehetőségét is, hogy adjuk át a 
temető fenntartását az ORFEUSZ Kft-nek. 
 
Kovács Miklós képviselő: A temetőrendelet felülvizsgálatát én is fontosnak 
tartom. A régi részt is fel kell parcelláztatni, mert csak az új rész van 
felparcellázva. Ha átadjuk az üzemeltetést azt ORFEUSZ-nak, akkor ez biztos 
meg is lesz csinálva.  
Vannak még olyan községet érintő beszámolók is amik elmaradtak, nem 
kerültek a testület elé, ezeket kérem napirendi pontra tűzni.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Én kérem, hogy a Szociális Otthon 
társulási megállapodása is legyen felülvizsgálva a takarékosság szempontjait 
figyelembe véve. Csak azok a költségek arányos része terheljen bennünket, amit 
a törvények kötelező juttatásként előírnak, a többit finanszírozza a Kistérség.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 
 
    5/2010.(II.16.) KT számú  
 
    h a t á r o z a t a  
 

a Képviselő- testület 2010. évi munkatervének 
elfogadásáról 

 
A Képviselő- testület 
 

a 2010. évi munkatervét a határozat melléklete szerint 
elfogadja 

 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3./ Napirend: A 2010. évi Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása 
 
Nagy Csaba polgármester: Én azt javaslom, hogy a Közmeghallgatás 
időpontját a választások miatt tegyük át május végére, vagy június elejére.  A 
Képviselő Úrnak a kampány miatt most elfoglaltak, úgy is nehéz lenne nekik 
most erre időt szakítani. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    6/2010.(II.16.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 
    a Közmeghallgatás időpontjának elfogadásáról 
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A Képviselő- testület 
 

A Közmeghallgatást 2010. május 28. vagy június 04. 
napjára 17 órára összehívja. 
Napirendi pontok: 
1./ Tájékoztatás a 2009. évi pénzügyi terv teljesítéséről 
2./ A 2010. évi pénzügyi terv ismertetése 
3./ Egyebek 

 
     
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
4./ Napirend: A szociális rendelet módosítása 
 
Nagy Csaba polgármester: Azért kell módosítani a rendeletet, mert az 
Államigazgatási Hivatal jelzése szerint törvényellenes a közgyógyellátás része.   
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Mint ahogy a Polgármester Úr is említette 
törvényellenes a rendeletünk, s ezt az állapotot meg kell szüntetnünk. Egy fő 
kérelme el lett utasítva, ő ezt megfellebbezte az Államigazgatási Hivatalnál s 
erre ők hívták fel a figyelmet. A mi rendeletünk úgy szólt, hogy csak a Szociális 
Otthon lakói kaphatnak méltányossági alapon közgyógyellátási igazolványt, s 
ezt a megkülönböztetést nem lehet alkalmazni.  
A rendelet- tervezet tartalmazza a temetési segélyt is, de a polgármesternek az 
volt a javaslata, hogy ezt töröljük el.  
 
Nagy Csaba polgármester: Nekem az a javaslatom, mivel nem kötelező ellátás, 
csak adható, ne emeljük a temetési szolgáltatás díját, de a temetési segélyt 
töröljük el.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Kisebb szövegi változtatásokat is tartalmaz a 
rendelet- tervezet, ez a törvény változásainak megfelelően lett elvégezve. Az 
átmeneti segélynél pedig az volt írva, hogy a kérelem beérkezését követő nap ki 
is kell fizetni, ez nem megvalósítható. A rendelet hatályát is a törvény 
változásaihoz kellett igazítani. Itt arról van szó, hogy csak a község területén élő 
lakosokra terjed ki a rendelet hatálya. 
 
Pintye Magdolna képviselő: A 2. pontnál a 150%-nál alacsonyabb, vagy 
magasabb szót kell használni a jövedelemnél. 
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Dr. Lakatos Péter jegyző: A temetési segély esetében a jövedelem határt úgy 
kell szabályozni, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél, egyedül élő 
esetén annak 150%-nál alacsonyabb nem lehet. 
 
Enyedi János képviselő: Ez a törvény már az elejétől fogva sok bosszúságot 
okozott a testületnek. Amíg nem szabályozták a hatásköröket, addig mindennel a 
testületet rohamozták meg az ügyfelek, s nekünk kellett rajta vitatkozni, hogy 
kinek járjon az ellátás és kinek nem. Ez egy okos gondolat volt a törvényalkotók 
részéről, hogy százalékos formában behatárolták a jövedelemkorlátokat, de a 
fellebbezés lehetőségét még mindig meghagyták. Mi ott követtük el a hibát, 
hogy kihagytuk a rendeletünkből a fellebbezés lehetőségét a testület felé. 
Régebben, amikor ez a lehetőség még megvolt, akkor volt olyan eset is, hogy a 
testület nem hagyta jóvá a méltányossági közgyógyellátást, hanem egy egyszeri 
segély formájában hozzájárult az egyén gyógyszerköltségéhez. Azzal követtünk 
el hibát, hogy bele lett írva a rendeletünkbe, hogy csak a Szociális Otthon lakói 
kaphatnak méltányosságból közgyógyellátási igazolványt, ezt nem kellet volna, 
s fellebbezni a testülethez lehet.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A közgyógyellátási kérelmek elbírálása már régebb 
óta a jegyző hatáskörébe lett átadva. A méltányossági alapon történő 
közgyógyellátási kérelmeket is a jegyző bírálja el, csak az odaítélés módját 
határozza meg a testület. Mivel az elbírálás a jegyző hatásköre, így a fellebbezés 
pedig az Államigazgatási Hivatalhoz történik.  
 
Nagy Csaba polgármester: Szerintem 2 éve módosították úgy a szociális 
törvényt, hogy a jegyző hatáskörébe tett át a közgyógyellátási kérelmek 
elbírálását. A jegyző a rendelet alapján fogja megállapítani az ellátást, ha nem 
lesz rá pénzügyi keret, akkor már senki nem fogja kapni az ellátást, s ez nem 
lesz törvénysértő.  A törvények a feladatokat rázúdítják az, önkormányzatokra, 
de a pénzügyi fedezetet nem biztosítják hozzá.  
Enyedi János képviselő: Sok feladatot utalt a törvény a jegyző hatáskörébe. Ha 
ez nem így lenne, akkor lehet, hogy a testület adott volna neki némi támogatást.  
 
Nagy Csaba polgármester: A törvény így rendelkezik, nekünk e szerint kell 
eljárni. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A méltányossági közgyógyellátást biztosítani kell, le 
kell szabályozni.  
 
Nagy Csaba polgármester: A fellebbezés joga most is megmarad az ügyfélnek 
az Államigazgatási Hivatalhoz.  
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A temetővel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a temetési 
segély folyósítása nem kötelező, csak adható. A temető fenntartása is komoly 
költségeket ró az Önkormányzatra.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A közgyógyellátással kapcsolatban még csak annyit 
szeretnék elmondani, hogy ez nekem nem plusz munka, csak anyagilag terheli 
meg az önkormányzatot. A törvény ezt előírja, de megfelelő forrást nem ad 
hozzá. 
 
Nagy Csaba polgármester: A törvénysértést meg kell szüntetni, s ameddig lesz 
keret addig biztosítjuk az ellátást, ha nem lesz, akkor forráshiány miatt el 
lesznek utasítva a kérelmek.  
 
Kovács Miklós képviselő: Eddig úgy volt, hogy voltak a Szociális Otthon lakói, 
s volt a lakosság, ez így ketté volt választva. 
 
Nagy Csaba polgármester: Nem lehet különbséget tenni.  
 
Kovács Miklós képviselő: Eddig úgy volt, hogy a Szociális Otthon lakói 
megkapták a közgyógyellátást.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ez azért volt így, mert amit ki kellett fizetni a 
közgyógyigazolványért az Önkormányzatnak az kevesebb összeg volt, mint amit 
a kötelezően biztosítandó gyógyszerekért ki kellett volna fizetni. Nekik 
biztosítani kell az ellátást. 
 
Enyedi János képviselő: Ez teljesen érthető, csak az a probléma, hogy ez 
etikátlan és erkölcstelen a lakossággal szemben. Akinek kevesebb a jövedelme, 
annak kellene adni a közgyógyellátást.   
 
Kovács Miklós képviselő: Ez már volt így 2-3 éve. Akkor is le lett állítva, mert 
nem volt rá pénzügyi keret.  
Lakásfenntartási támogatás is elindult, de már a falu lakosságának 90%-a kapja. 
Aki kapja, nem minden esetben arra költi, amire adják. 
 
Nagy Csaba polgármester: Ez sajnos így van, de nem tudunk mit tenni. A 
szolgáltatók pedig ide küldik a Hivatalba a leveleket, hogy kinek küldtek 
felszólítást, segítsünk rajtuk.  
A másik dolog, amire pedig vissza szeretnék térni, hogy a temetési segélyt ne 
adjuk tovább, nekem ez a véleményem.  
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Kovács Miklós képviselő: Hasonló helyzetben vagyunk a temetési segélyek 
fizetésével, mint régen voltunk a vízdíj megállapításával kapcsolatban. Hosszú 
ideig nem emeltük a költségeket, mert néztük a lakosság érdekeit is. Amikor 
átadtuk a szolgáltatást, a költségek majd a duplájára emelkedtek. Ha a temetési 
szolgáltatást is átadjuk majd az ORFEUSZ-nak, akkor biztosan nem ennyiért 
fognak szolgáltatni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzájárulás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    2/2010.(II.19.) KT számú 
 
    r e n d e l e t e  

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 5/2009. ( V.6.) KT. számú  rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról 

 
1.§. 

A Rendelet 2.§. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A rendelet hatálya – a (2)-(4) bekezdésekben foglalt eltérésekkel- kiterjed a 
Nyírgelse Község közigazgatási területén élő:  
a) magyar állampolgárokra,  
b) bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre  
c) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre  

 
2.§. 

A Rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) E rendelet alkalmazásában:  
a.) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a(z):  
aa) rendszeres szociális segély,  
ab) lakásfenntartási támogatás,  
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ac) átmeneti segély,  
b.) Természetben nyújtott szociális ellátás a(z):  
ba) rendszeres szociális segély  
bb) lakásfenntartási támogatás,  
bc) átmeneti segély,  
bd) közgyógyellátás 

 
3.§. 

A Rendelet 4.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(4) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő 
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani. A 
kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott dokumentumokat is 
(igazolásokat, nyilatkozatokat). 

 
4.§. 

A Rendelet 15.§. (9) és (10) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 
(9) Az (5) és (8) bekezdések alapján megállapított segélyt a határozat jogerőre 
emelkedését követő legközelebbi pénztári munkanapon a jogosult részére ki kell 
fizetni. 
(10) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelmet az e rendelet 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalban. 

 
5.§. 

A Rendelet 18.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(6) A rendszeres szociális segély természetbeni juttatása iránti kérelmet írásban 
kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.  

 
6.§ . 

A Rendelet 19.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) Méltányossági közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy 
is 
a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200  %-át nem 
haladja meg, és 
b) akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének értéke eléri az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át. 
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7.§. 

A Rendelet 34.§. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(6) Az ellátás iránti kérelmeket írásban kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatalban.  

 
8.§. 

A Rendelet 39.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
(3) Amennyiben e rendelet kedvezőbb szabályokat állapít meg, a rendelet 
hatályba lépése előtt benyújtott, de el nem bírált ügyekben is e rendeletben 
leírtak szerint kell eljárni.  

 
9.§. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 
16.§.-a; 20.§-a;21.§-a; 22.§-a; 23.§-a;  24.§-a, és a 39.§. (4) bekezdése. 
(3) Ezen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán való 
kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik. 

 
 
Nyírgelse, 2010. február 16. 
 
 
Nagy Csaba                                                                 dr. Lakatos Péter 
polgármester                                                                       jegyző 
 
 
Kihirdetve: 2010. február 19. 
 
dr. Lakatos Péter    
    jegyző            

 
 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5./ Napirend: Az önkormányzati lakásokról szóló rendelet módosítása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Régóta nem történt bérleti díjemelés. A pályázaton 
elnyert bérlakás szerződés is úgy szól, hogy a bérleti díjnak fedezni kell a 
fenntartás költségeit. Jelenleg a József A. úti bérlakásért 3.600 Ft-ot fizet a 
bérlő. Véleményem szerint ez alacsony összeg, én 100%-os emelést javaslok.  
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Ezek a bérlakások összkomfortosak. Jelenleg 80Ft/m2 a bérleti díj, s ezt 
javaslom 160 Ft/m2-re emelni. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Pedagógusok lakják ezeket a lakásokat, s ők rájuk 
szolgálati lakás rendeletek vonatkoznak. Ezek nem összkomfortosak, mert nincs 
benne központi fűtés. Az Iskola úti lakásban most egyedül lakik a kolleganő, s 
3.000 Ft-ot fizet. Amikor hárman lakták, 9.000 Ft volt a bérleti díj. Tudom, hogy 
emelni kell a díjat, de vannak olyan települések, ahol a szolgálati lakásért nem is 
fizetnek a pedagógusok. Ilyen drasztikus emelést ne eszközöljünk, ezt gondoljuk 
át.  
 
Dr. Lakatos Péter: Ha felújításra kerül sor, akkor ezt miből finanszírozza az 
Önkormányzat? 
 
Dankó Géza: Nekünk úgy van a bérleti szerződésben, ha elköltözünk, akkor ki 
kell festetni a lakást, mert úgy vettük át. Amióta mi ott lakunk, azóta a 
fenntartásra mi költünk.  
 
Goda Ferenc képviselő: A bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy mi a 
bérbeadó és mi a bérlő feladata. 
 
Dankó Géza: Ez így is van. Mi ha kiköltözünk, akkor nekünk ki kell festetni a 
lakást. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Ezek nem bérlakások, hanem szolgálati lakások.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A támogatási szerződésben úgy van leírva, hogy az 
infláció mértékével minden évben emelni kell a lakbért. 
 
Földesi László alpolgármester: Ezt be kell tartani, mert ha van egy 
felülvizsgálat, akkor vissza is követelhetik az összeget.  
 
Nagy Csaba polgármester: A bérleti díjat emelni kell, a mértékét monda meg a 
testület. Véleményem szerint az 50%-os emelés elfogadható lenne.  
 
Enyedi János képviselő: Azért lettek vásárolva a szolgálati lakások, hogy a 
pedagógusokat itt tudjuk tartani a faluba, ezzel is emelve az oktatás színvonalát. 
Javaslom az emelést, csatlakozom az 50%-os mértékhez.  
 
Goda Ferenc képviselő: Az Orvosi Rendelő szolgálati lakás miért nincs benne? 
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Nagy Csaba polgármester: Azért nincs itt az Orvosi Rendelő szolgálati lakás 
bérleti díja, mert úgy lett a doktornővel a megállapodás megkötve, mivel ott van 
hetente egy alkalommal a fogorvos, és még akkor ott volt a védőnő is, hogy a 
rendelő fenntartási költségeit ő fizeti, de nem kell neki fizetni ezért a szolgálati 
lakásért lakbért. A veszélyes hulladékot is mi szállíttatjuk el, s mi alkalmazzuk a 
takarítót is. Ez azóta nem lett felülvizsgálva. 
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Akkor az Iskola úti lakásért milyen 
összeget kell fizetni a bérlőnek? 
 
Goda Ferenc képviselő: Meg kell határozni a komfortfokozatot, s fel kell 
mérni, hogy a lakás mely helyiségeit használja a bérlő, az alapján kell 
kiszámolni a bérleti díjat.  
 
Nagy Csaba polgármester: Én úgy gondoltam az emelést, hogy a jelenleg 
fizetett díj emelkedjen 50%-kal.  
 
Földesi László alpolgármester: Külön bérleti szerződést kell kötni a 
tanárnővel, hogy melyik helyiségeket használja, annak érdekében, ha jön egy 
ellenőrzés mi le tudjuk magunkat fedni ezzel, hogy miért ennyit fizet.  
 
Enyedi János képviselő: Ezzel én is egyetértek.  
 
Nagy Csaba polgármester: A bérleti díj még nem lett emelve. Erre 
visszatérhetünk a következő testületi ülésen is, akkorára tisztázzuk ezeket a 
dolgokat, s megállapíthatjuk a díjtételeket.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Én azt nem értem, hogy az egyik miért bérlakás, a 
másik pedig szolgálati lakás. 
 
Földesi László alpolgármester: A támogatási szerződésben úgy volt 
megfogalmazva, hogy ez bérlakásnak minősül.  
 
Nagy Csaba polgármester: Le kell szabályozni, hogy melyik helyiségeket 
használja, s ez alapján legyen a díj megállapítva.  
 
 
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 
 
    3/2010.(II.19.) KT számú 
 
    r e n d e l e t e  
 
Az Önkormányzati lakásokról szóló 6/2000. (VIII.07.) KT. számú rendelet 

módosításáról 
 

1.§. 
A rendelet mellékélete az alábbiak szerint módosul: 
„A Képviselő-testült a lakások bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg:  
Összkomfortos lakás esetén  120 Ft/m2 
Komfortos lakás esetén  90 Ft/m2 
Félkomfortos lakás esetén  75 Ft/m2 
Komfort nélküli lakás esetén  45 Ft/m2 
Szükséglakás esetén  37 Ft/m2  ”  

 
2.§ 

(1) Ez a rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik. 
 
 
Nyírgelse, 2010. február 16. 
 
 
Nagy Csaba                                                                   dr. Lakatos Péter 
polgármester                                                                           jegyző  
 
 
Kihirdetve: 2010. február 19. 
 
 
dr. Lakatos Péter 
   jegyző 



 
-16- 

 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
6./ Napirend: A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos rendelet módosítása 
 
Nagy Csaba polgármester: Az előző testületi ülésen már ezt tárgyaltuk. Mivel 
január 01-től Nyíregyházára történik a szállítás, ennek a költségét is rá kell 
terhelni a lakosságra. A korábbi testületi ülésen kiküldött anyag alapján 
javaslom, hogy tárgyaljuk meg a díjakat.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A rendeletet módosítani kell annak megfelelően, 
hogy a december 21-i testületi ülésen el lett fogadva, hogy a 
hulladékártalmatlanítást a Hulladékártalmatlanító Közszolgáltató Kft végzi, ezt 
át kell vezetni a rendeleten.  
 
Nagy Csaba polgármester: Azt ígértem, hogy én megkérdezem a környező 
településeket, hogyan fogadták el a díjakat. Vannak települések, akik elfogadták 
a Nyír- Floop Kft által előterjesztetteket, de vannak olyanok is, akik még nem 
fogadták el.  
 
Goda Ferenc képviselő: Volt arról is szó, hogy legyen 2 heti szállítás.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ezzel kapcsolatban már született állásfoglalás. 
Március 01-től szeptember 30-ig egyáltalán nem engedélyezett a két heti 
szállítás. ANTSZ nem járul hozzá csak a heti szállításhoz.  
 
Enyedi János képviselő: A rendelet így van, csak a gyakorlat nem ezt mutatja. 
Vannak olyan települések, ahol havonta van a szállítás.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ez tavaly júliusig így volt, addig ezt meg lehetett 
oldani. Most már minden település Nyíregyházára szállít, amíg el nem készül a 
nagyecsedi lerakó. Mi is választhattuk volna azt a megoldást, hogy így oldjuk 
meg a szállítást, de akkor kimaradtunk volna a rekultivációs programból. 
 
Kovács Miklós képviselő: Én is támogatom a 2 heti szállítást. Volt már olyan 
is, hogy reggel 7 órakor itt voltak, s még sokan nem tették ki a szemetet.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ezt már jeleztük a Nyír- Floop-nak, ilyen többször 
nem fordul elő. Nekem az a javaslatom, hogy fogadjuk el a díjtételeket, s az 
időszaknak megfelelően kérjük a 2 hetes szállítást március 01-től. 
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Felhívom a Képviselő- testület figyelmét, hogy a 
16/2002.(IV.10.) EüM rendelet értelmében a bomló szerves anyagot tartalmazó 
hulladékot hetente legalább egyszer el kell szállítani. 
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A komposztálásra fokozottabban fel 
kellene hívni a lakosság figyelmét. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    4/2010.(II.19.) KT számú 
 
    r e n d e l e t e  
  
a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 1/2004. (I.29.) KT. számú rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) módosításáról  

 
1.§. 

A Rendelet 2.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
(4) A település közigazgatási területéről összegyűjtött települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítását a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás 21/2009. (XI.18.) számú határozata, valamint a képviselő-
testület 82/2009. (XII.21.) KT. számú határozata alapján - mint 
Hulladékártalmatlanítási Közszolgáltató -  2010. január 01-től 2020. december 
31. napjáig az Észak – Alföldi Környezetgazdálkodási Kft (cg: 15-09-071361; 
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) látja el. 

 
2.§. 

A Rendelet 19.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
(1) A szolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett 
hulladékot az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani az 
Észak – Alföldi Környezetgazdálkodási Kft - mint Hulladékártalmatlanítási 
Közszolgáltató – nyíregyházi telepére. 
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(2) A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását kizárólag az 
Észak – Alföldi Környezetgazdálkodási Kft - mint Hulladékártalmatlanítási 
Közszolgáltató – nyíregyházi telepén lehet elvégezni. 
 

3.§. 
A Rendelet 1.számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A közszolgáltatás díja 
- 60 literes edény kéthetenként egyszeri ürítésének szolgáltatási díja: 
167 Ft/ürítés + 25% ÁFA, azaz bruttó 209 Ft/ürítés; negyedévente 1465 Ft. 
- 80 literes edény kéthetenként egyszeri ürítésének szolgáltatási díja: 
184 Ft/ ürítés + 25% ÁFA, azaz bruttó 230 Ft/ürítés; negyedévente 1610 Ft. 
 - 120 literes edény kéthetenként egyszeri ürítésének szolgáltatási díja: 
 217 Ft/ ürítés + 25% ÁFA, azaz bruttó 271 Ft/ürítés, negyedévente 1897 Ft ” 

 
4.§. 

A Rendelet 1.számú melléklet IV. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
A szilárd hulladék begyűjtése és szállítása 2010. március 1. napjától minden 
második héten keddi munkanapokon történik, a Szabolcs utca végén kezdve 
a település központja felé haladva, majd ezt követően a település központjától 
Nyírmihálydi felé és Nyírbogát felé haladva. A begyűjtés és szállítás reggel 6 
órakor kezdődik és késő délutánig tart. Amennyiben a keddi nap nem 
munkanap, úgy az azt követő első munkanapon történik a hulladék begyűjtése és 
elszállítása. 

 
5.§ 

(1) Ez a rendelet  - a rendelet 3.§-a kivételével - a kihirdetést követő napon lép 
hatályba. 
(2) A rendelet 3.§-a 2010. április 1. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán történő 
kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik. 
 
 
Nyírgelse, 2010. február 16. 
 
 
Nagy Csaba                                                                             dr. Lakatos Péter 
polgármester                                                                                    jegyző  
 
 
Kihirdetve: 2010. február 19.                                      
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dr. Lakatos Péter  
        jegyző 
 
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
7. Napirend: Atlasz Szkander Egyesület támogatási kérelme 
 
Magyar Lászlóné elnök: Azért jöttünk ide, hogy közöljük a testülettel, az 
Atlasz Szkander Sportegyesület elnyerte annak a lehetőségét, hogy országos 
bajnokságot rendezzen Nyírgelsén. Ennek időpontja 2010. szeptember 18-a, 
melynek vannak fajlagos költségei: a helyiség biztosítása, hangtechnika 
biztosítása, résztvevők díjazása, ellátása. Ehhez kérjük a testület anyagi 
támogatását. Ezen kívül az USA-ban lesz a világbajnokság, amelyre szeretnénk 
kijutni. Az Egyesület éves költségvetése 800 e Ft lenne, s ehhez kérünk 
segítséget. Ez az Egyesület szép eredményeket ért el, ha van rá lehetőség kérjük 
a támogatást. 
 
Nagy Csaba polgármester: Az Önkormányzat erre a teljes összegre nem tud 
anyagi fedezetet biztosítani, de a költségvetés tárgyalásakor ezt is figyelembe 
fogjuk venni. Még az lenne a kérdésem, hogy a verseny megrendezése mennyi 
be kerülne? 
 
Magyar Lászlóné elnök: Számításaink szerit kb. 200 e Ft-ba. 
 
Goda Ferenc képviselő: Most már van két irányszámunk. Az egyik a verseny 
költsége, a másik pedig az egész éves működés költsége. A költségvetés 
tárgyalásakor ezeket figyelembe fogjuk venni. 
 
Kovács Miklós képviselő: Most jelen pillanatban erre nem tudunk teljes 
felelősséggel igent mondani, mert olyan az anyai helyzetünk. Ez a verseny még 
sokára lesz, még várni kell a döntéssel. 
 
Magyar Lászlóné elnök: ezzel az a probléma, hogy az időpont már fenn van az 
interneten, s ha nem tudjuk még sem megrendezni a versenyt, akkor ezt jelezni 
kell, s módosítják a helyszínt. Ha viszont azt jelezzük vissza, hogy meg tudjuk 
rendezni, akkor nem maradhatunk szégyenben.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Erről már tud a média is? 
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Magyar Lászlóné elnök: Ez benne van a versenykiírásban. Ilyen volumenű 
rendezvény már évek óta nem volt a térségünkben, ebben a kategóriában.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Támogatókat kellene keresni, s akkor mi is 
segítenénk. 
 
Magyar Lászlóné elnök: Igen nehéz támogatókat szerezni, főleg úgy, hogy az 
USA-ba is szeretnénk kijutni. Mind a kettőt egyszerre nem támogatják. 
Ismeretlenül pedig nem tudunk pénz szerezni. Ha nincs rá lehetőség, mi azt is 
megértjük, de ez jó lehetőség lenne a falu számára is.  
 
Nagy Csaba polgármester: Köszönjük a tájékoztatást, nekem az a 
véleményem, hogy a költségvetés tárgyalásakor erre térjünk vissza. 
 
A Képviselő- testület is támogatja az indítványt, hogy a döntését majd a 
költségvetés tárgyalásakor hozza meg. 
 
Nagy Csaba polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 
 
Szünet után a nyolcadik napirendi pont tárgyalásával folytatódott a testületi ülés. 
 
8./ Napirend: Javaslat a cafeteria juttatás összegének biztosítása a 2010. évi 
költségvetési rendeletben 
 
A testületi ülésen a további napirendi pontok tárgyalásakor Goda Ferencné 
költségvetési előadó is jelen volt.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Egyből egy módosítással szeretném kezdeni. Azt 
mondja ki a Kormány rendelet, hogy a juttatás mértékét összegszerűen kell 
meghatározni, ezért a rendelet- tervezetet úgy módosítanám, hogy a cafeteria 
juttatás mértékét 2010. évben 250 e Ft-ban határoznám meg. Módosításra került 
a köztisztviselői törvény, amely megszűntette a ruházati költségtérítést és az 
alanyi jogon járó hideg, ill. meleg étkezési utalványt. A törvényrendelkezése 
értelmében a cafeteria juttatás éves költségkerete nem lehet alacsonyabb a  
köztisztviselő illetményalap ötszörösénél, ami jelen esetben 193.250 Ft, de az 
illetményalap huszonötszörösénél viszont nem lehet magasabb, ami 966.250 Ft. 
Március 01-ig kell nyilatkozni a köztisztviselőknek, hogy milyen juttatásra tart 
igényt. Ez lehet például üdülési csekk, meleg étkeztetési utalvány ezt 25% adó 
terheli. A közszolgálati szabályzatban kell ezt leszabályozni, hogy milyen 
formában veheti igénybe a juttatást a köztisztviselő.  A 2009. évben évi juttatás  
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összege 221.300 Ft volt, ez a ruházati költségtérítést és a meleg étkezési 
utalványt foglalta magába. A ruházati költségtérítés meg lett szüntetve, az 
étkezési utalvány pedig bele került a cafeteria rendszerbe. Az illetményalap 
2007 óta nem emelkedett, a 13. havi illetmény is megszűnt. Bruttó 250 e Ft 
összeget javaslok a köztisztviselőknek. Biztosítása kötelező, törvény írja elő, de 
a mértékét a Képviselő- testületnek kell meghatározni.   
 
Nagy Csaba polgármester: Egri Lászlónét mennyi ideig illeti meg ez a 
juttatás? 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Időarányosan ameddig tart a jogviszonya, addig 
illeti meg a juttatás.  
 
Enyedi János képviselő: Az előterjesztésben is ki kell javítani a 
szorzószámokat forintosított összegre. Mivel ezt a juttatást törvény írja elő, én 
támogatom a 250 e Ft összeg mértékét.  
 
Dr. Lakatos Péter: Ez az összeg bruttó 250 e Ft, nettó összegben 200 e Ft-ot 
jelent. 
 
Földesi László alpolgármester: A határozat- tervezetben is ki kell javítani a 
szorzószámot forintosított összegre. 
 
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 
 
    7/2010.(II.16.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 

a köztisztviselők cafeteria juttatás összegének 
meghatározásáról 

 
A Képviselő- testület 
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1./ a Polgármesteri Hivatal munkavállalóit megillető 
béren kívüli juttatás, ún. cafeteria- juttatás 2010. évi 
mértékét 250.000 Ft/fő-ben határozza meg. 
2./ A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a 
pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetésbe építse 
be. 

 
Sorrendben a kilencedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
9./ Napirend: A köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet felülvizsgálata, ill. 
hatályon kívül helyezése  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A köztisztviselő juttatásairól szóló rendeletet 
hatályok kívül kell helyezni, ill. felül kell vizsgálni, mert vannak olyan 
juttatások, amelyek a törvény erejénél fogva megszűntek. Ezek közé a juttatások 
közé tartozik a ruházati költségtérítés is. A temetési segély a köztisztviselők 
részére korábban 6.000 Ft-ban volt maximalizálva, ezt szeretném magasabb 
összegben meghatározni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Akkor most a köztisztviselőkre más temetési 
segély vonatkozik, mint a lakosságra? 
 
Nagy Csaba polgármester: Ez 2001 óta nem lett módosítva, azóta 6.000 Ft, 
míg a lakosságnak 15.000 Ft temetési segély adtunk. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez nem szociális alapon történő támogatás, hanem 
munkáltatói hatáskörben oda ítélt támogatás. 
A régi rendeletben is benne volt a házasságkötésért járó egyszeri juttatás, és az 
illetményelőleg is.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: A temetési segély kötelezően adandó 
a köztisztviselőknek?  
 
Nagy Csaba polgármester: Ez nem kötelezően adandó juttatás. Csak benne 
volt a régi rendeletünkben is, azért emeltük át ide az újba. 
 
Enyedi János képviselő: Véleményem szerint a házasságkötésért járó egyszeri 
juttatás fel kell emelni 4.000 Ft-ra.  
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Nagy Csaba polgármester: A temetési segéllyel kapcsolatban az a 
véleményem, hogy ezt egy külön rendelkezésben nem csak a köztisztviselőkre, 
hanem az állandó dolgozókra is ki kellene terjeszteni. Ez munkáltatói juttatás.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ebben a rendeletben ezt így nem lehet megoldani, 
mert itt csak a köztisztviselők juttatásairól van szó.  Ha a testület kéri, a 
következő testületi ülésre készítek egy rendelet- tervezetet a juttatással 
kapcsolatban.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ne legyen a juttatás megnevezése 
temetési segély, inkább legyen valami más. 
 
Nagy Csaba polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy legyen kegyeleti 
hozzájárulás.  
 
Kovács Miklós képviselő: Ez így megfelelő lesz, s akkor ki kell terjeszteni az 
Önkormányzat összes állandó dolgozójára is.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    5/2010.(II.19.) KT számú 
 
    r e n d e l e t e   
 

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb 
juttatásairól  

 
Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselőtestülete a köztisztviselők 
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (a 
továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás és a Ktv. 49/H. §-a, 49/J. §-a 
alapján, figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. §. 
(1) bekezdésére is, az alábbi rendeletet alkotja: 
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Általános rendelkezések 

1.   § 
 
(1) E rendelet hatálya a Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselőtestületének 
Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 
 
(2) A rendelet 9-11.§-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási 
jogviszonyban lévő polgármesterre is alkalmazni kell. 

 
2.   § 

A juttatások és a támogatások fedezete 
 

(1) A köztisztviselő részére az Önkormányzat cafetéria-juttatást biztosít. A 
cafeteria-juttatás adott évben kifizethető keretösszegét a Képviselőtestület a 
költségvetési rendeletében egyösszegben állapítja meg. 
 

(2) A Cafeteria -juttatások formáit, feltételeit a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-a, és a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 
részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a jegyző 
a Közszolgálati Szabályzatban „Cafeteria” címszó alatt határozza meg. 

 
3.§ 

 
(1) A Hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti juttatások céljára fedezetet 
kell biztosítani, amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. 
A szociális keret konkrét – a 9. §-ban meghatározott – juttatási formák szerinti 
megoszlását a rendelet melléklete szerint kell megállapítani. 
 
(2) Az egyes juttatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 
 

4.§ 
 

Ha adott költségvetési évre a képviselő-testület: 
a) juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy  
b) a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek 
bizonyul, 
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a jegyző/körjegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e 
kérésnek a költségvetési rendelet módosításával tehet eleget. 
 

5.§. 
 

 A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező 
pénzmaradvány a következő évben a képviselő-testület döntése alapján – 
meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát 
képező juttatásokra és támogatásokra. 
 

6.§ 
A jegyző felelős  

a) az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül 
szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való 
megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért (beleértve a 
juttatásokat, támogatásokat terhelő járulékokat, valamint adóterheket), 
továbbá 
b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért. 

 
7.§ 

 
(1) A jegyző anyagi felelősségre is vonható az éves keretet, előirányzatot 
meghaladó gazdálkodásért, előirányzat túllépésért. Felelősségre azonban csak 
akkor vonható, ha a támogatásokra és/vagy a juttatásokra jóváhagyott együttes 
keretet lépte túl. 
 
(2) Nem vonható felelősségre a jegyző akkor, ha a testület által jóváhagyott 
keretet a személyi juttatások maradványából lépi túl. 

 
 
 

8.§ 

A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok 
 
(1)A jegyző a személyi ügyekkel foglalkozó személy útján a juttatásokkal 
kapcsolatban köteles intézkedni: 

a) a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról,  
 b) az aktuálisan foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének 
folyamatos figyelemmel kíséréséről, 
c) az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról, 
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d) az egyes megítélt juttatások folyósításáról, 
e) a juttatásokkal kapcsolatos járulék és adóterhek rendezéséről.                                           

 
(2) A jegyző a támogatásokkal kapcsolatban a következő feladatokat látja el: 
 

a) A jegyző köteles intézkedni a szociális támogatások körültekintő 
felhasználásának biztosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális 
helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság 
megállapítására és a támogatások folyósítására – ha van szociális 
bizottság akkor a bizottság bevonásával – a személyi ügyekkel foglalkozó 
személy útján. 
 
b) A jegyző a személyi ügyekkel foglalkozó személy útján – ha van 
szociális bizottság akkor a bizottsággal együttműködve – köteles 
figyelemmel kísérni a nyugdíjas állomány szociális helyzetét, 
nyilvántartani a tartósan gondozásra szorulókat, folyamatosan kapcsolatot 
tartani a gondozottakkal. 

 
9.§. 

 
Köztisztviselői juttatások 

 
(1) A köztisztviselő részére az önkormányzat a következő szociális és jóléti 
juttatásokat biztosítja: 
 
a.) illetményelőleg 
b.) kegyeleti hozzájárulás 
c.) házasságkötési szertartás lebonyolításáért járó térítés 

 
 
(2) Az (1) bekezdéseiben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a 
Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg. 

 
10.§. 

 
Az illetményelőleg 

 
(1) A rendkívül nehéz anyagi helyzetbe került köztisztviselőt évente két 

alkalommal illetmény előlegben lehet részesíteni. 



 
-27- 

 
(2) Az illetményelőleg mértéke alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő 1 

havi nettó illetménye 
(3) Nem részesíthető illetmény előlegben az a köztisztviselő, akinek az adott 

évben 6 hónapnál kevesebb közszolgálati jogviszonya van, vagy akinek az 
illetményét 20%-nál több levonás terheli, illetve aki az előző fizetési 
előleget nem fizette vissza. 

 
 

11.§. 
 

Kegyeleti hozzájárulás 
 

(1) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt közeli hozzátartozójának 
halála esetén, kérelmére kegyeleti hozzájárulás illeti meg. 
 
(2) A kegyeleti hozzájárulás összege a számlával igazolt temetési költség 15 %-
a, max. 20.000,-Ft, amelynek kifizetését a jegyző engedélyezi. 

 
12.§. 

 
A házasságkötési szertartást lebonyolító anyakönyvvezetőnek járó térítés 
 
Az anyakönyvezetői feladatokat ellátó köztisztviselők a házasságkötési 
szertartások lebonyolításáért alkalmanként 4.000. Ft térítésre jogosultak. 

 
 

13.  § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztisztviselők 
szociális, jóléti, kulturális,egészségügyi és egyéb juttatásairól, valamint szociális 
és kegyeleti támogatásairól szóló 12/2001. (XI.7.) KT. számú rendelet 
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
 



 
-28- 

 
(4) A jegyző a Közszolgálati Szabályzatban köteles meghatározni a Hivatal e 
rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét 
feladatait, eljárásának részletes szabályait. 
 
 
Nyírgelse, 2010. február 16. 
 
 
 
Nagy Csaba                                                                 dr. Lakatos Péter 
polgármester                                                                         jegyző 
 
 
Kihirdetve: Nyírgelse, 2010. február 19. 
 
 
Dr. Lakatos Péter 
        jegyző 
 
 
Melléklet Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010 
(II.16.) KT. sz. rendeletéhez 
 

2010. évben az Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2010. (II.16) KT. sz. rendeletében meghatározott juttatásokra és 
támogatásokra kifizethető keret 
 
A) Juttatásokra kifizethető keret 
 

Juttatások megnevezése Éves keret-
összeg 

Cafeteria juttatás  1.625.000 Ft 
Illetményelőleg     960.000 Ft  
Kegyeleti hozzájárulás     120.000 Ft 
Házasságkötési szertartás 
lebonyolításáért járó térítés 

      20.000 Ft 

Összesen: 2.725.000. Ft 
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Sorrendben a tízedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
10./ Napirend: 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A Közfoglalkoztatási tervet tavaly kellett először 
elfogadni, csak akkor még április 15-ig. Most február 15-ig kell elfogadni a 
tervet, s be kell küldeni a Kincstárba, mert ha nem, akkor vissza lesz tartva az 
állami támogatás 15%-a. A tervet a tavalyi alapján és a törvény alapján állítottuk 
össze, véleményezésre megküldtük a Munkaügyi Központnak. A Munkaügyi 
Központ már meg is küldte a véleményét, támogatja a tervet. 20 fővel terveztünk 
egész évre, ha változik a létszám évközben, 20%-kal nő, akkor módosítani kell a 
tervet.  
Még azt szeretném elmondani, mivel nem minden esetben tudunk nekik 
folyamatosan munkát biztosítani, van egy pályázati lehetőség az 
Élelmiszerbankhoz, ők biztosítanak vetőmagot és vegyszereket, nekünk csak a 
földterületet kell adni, s a megtermelt terményeket a rászorulóknak kell odaadni. 
Dolgozzon meg mindenki a munkabéréért. 
 
Nagy Csaba polgármester: Ősszel lesz az erdőtelepítés, de ez a tavaszi és a 
nyári munkát nem befolyásolja. A földterületet biztosítjuk, s én vállaltam, hogy 
fel is szántatom.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Én is támogatom ezt a 
kezdeményezést. 
 
Nagy Csaba polgármester: A közmunka program nem munkára nevelő, ez 
nem vezeti vissza az egyént a munkába. Én több létszámot nem akarok 
foglalkoztatni.  
 
Enyedi János képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy a Terv 7. oldalán a 
szakközép/technikus végzettségű dolgozókhoz be van írva az egyik oszlopba 12 
fő, a másik oszlopba pedig 0.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A 2009. évben a terv készítésekor beírtuk, hogy a 
RÁT-osok között 12 fő ilyen végzettséggel rendelkező egyén szeretnénk 
foglalkoztatni, de ez nem valósult meg.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el: 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
     
    8/2010.(II.16.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 

Nyírgelse Község 2010. évi Közfoglalkoztatási 
Tervéről  

 
A Képviselő- testület 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. 37/A.§. (1) bekezdése alapján 
Nyírgelse Község 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervét 
megtárgyalta, és a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Sorrendben a tizenegyedik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
11./ Napirend: A 2010. évi költségvetés megtárgyalása 
 
Nagy Csaba polgármester: Az intézményi egyeztetés megtörtént, A 
szakfeladat rend változott  a 2010. évben, ezért vannak olyan tételek, ami tavaly 
nem szerepelt a költségvetésben. A költségvetési hiány 48.089 e Ft, ebből a 
működési hiány 38.661 e Ft, felhalmozási hiány pedig 9.428 e Ft. A mellékletek 
részletesen tartalmazzák a költségvetési tételeket.  
Az állami normatívák megint csökkentek, az adóbevételek 2009. évben is 
elmaradtak a tervezettől, s azt sem tudom hogyan fog alakulni ebben az évben, 
mivel induló cégről van szó.  
A tartozásállomány is részletezve van, ez is kötelező melléklete a 
költségvetésnek. Az intézményi működési bevételek is lecsökkentek a Szociális 
Otthon átadása miatt. A sajátos működési bevételek tekintetében is a 2008. 
évihez képest majd 10 M Ft-os a hiány. Az elmaradt adóbevételünk 
megfizetésére sem látok semmi reményt. Az Orvosi Rendelő beruházás bevételi 
és kiadási oldala is be van tervezve.  Nincs olyan tétel a bevételi oldalon, ahol ne 
mutatkozna csökkenés. Hitelfelvétel is részletezve van. A 2009. évi felvétel is  
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mint a 2008-as azért mutatkozik ilyen magas összeg, mert ebben benne van a 
munkabérhitel felvétel is.  
Kiadási oldalon a személyi juttatások csökkenés várható a létszámcsökkenések 
miatt. Plusz kiadásként jelentkezik a végkielégítés, a jubileumi jutalom és a 
polgármester szabadságmegváltása jogcímen kifizetett összeg. Cafeteria összege 
is csak a minimummal lett betervezve, még emiatt is emelkedés várható. Az 
egyensúly érdekében kell beállítani a hitelfelvételt.  
Mivel az adóbevételünk is elmaradt a tavalyi évben is nem tudom elképzelni, 
hogy ezt az évet ilyen formában végig tudjuk vinni. A pályázatokon nem tudunk 
annyi összeget elnyerni, hogy a hiányt fedezni tudjuk.  
A Szociális Otthon működtetéséhez is 5,9 M Ft-ot kell hozzátenni.  A tavalyi 
évben a bevételek és a kiadások között 8,9 M Ft volt a hiány, amiből 4,7 M Ft-ot 
térített meg az Önkormányzat. Vannak olyan tételek, amelyeket nem lehet 
szétválasztani, hogy csak a nyírgelsei otthon érintik, ezt arányosítva kell 
figyelembe venni. A Kistérség fenntartásához 20 Ft/fő összeggel kell 
hozzájárulni évente. A Szociális Otthont 2013. július 01-ig kell rendeltetésének 
megfelelően működtetni. Majd ezt követően lehet megtenni a megfelelő 
lépéseket a felszámolást illetően. Ez sem megy könnyen, ennek is megvannak a 
jogi feltételei. 
Az oktatási intézmény bevétele 38 M Ft a kiadása 71 M Ft. Én azt javaslom, 
hogy a napköziben dolgozó pedagógust 2010. szeptember 01-től el kell 
bocsátani, s a pedagógusok társadalmi munkában lássák el ezt a feladatot. A 
túlóra kifizetése részemről elfogadhatatlan, nem járulok hozzá a kifizetéséhez 
amíg lesz kifizetetlen számlánk.  A két helyettesi státuszt sem tudom támogatni. 
Éves szinten ez 600 e Ft-ot jelent, holott az intézmény vezetőnek van 36 
órakedvezménye. Bölcsődei foglalkoztatás 2009. szeptember 01-től beindult, de 
még a mai napig nincs meg a működési engedély, emiatt a normatívát vissza is 
kell fizetni. Mi minden feltételt biztosítottunk, kisegítőket is adtunk, de ez így 
nem mehet tovább. Ilyen formában június 15-től be kell fejezni ezt a jellegű 
tevékenységet. Amíg nincs működési engedély, addig nincs normatíva sem. 
Nyári óvoda működtetését is be kell vezetni egész nyárra, az óvónők vegyék ki 
évközben a szabadságukat. Véleményem szerint 2010. szeptember 01-től nem 
működhet így az oktatási intézmény tovább.  
A tavalyi évről hozunk magunkkal 20 M Ft tartozást, s 48 M Ft erre az évre 
betervezett hiány. 
Ennek ellenére nekem az a véleményem, hogy fogadjuk el a költségvetést, hogy 
elkerüljük az adósságrendezést, s be tudjuk adni a pályázatokat.  
Ha most nem lesz elfogadva a költségvetés, akkor is csak ebben a formában 
tudjuk még egyszer megtárgyalni, mert ebből már semmit nem tudunk lefaragni.  
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A civil szervezeteknek és az egyházaknak nincs betervezve semmilyen jellegű 
támogatás.  
 
Enyedi János képviselő: Az 1990-es években a törvények sokkal nagyobb 
szerepet szántak az iskolák létének. Ez az utóbbi időben sajnos eltorzult. Sokkal 
több pénzt fordítottak az iskolák felújítására, ezzel is elősegítve a 
fennmaradásukat. Biztos fogunk találni ebben a költségvetésben olyan tételeket, 
amiből le tudunk faragni, de a teljes különbséget eltüntetni nem lehet. Sajnos a 
törvények is azt erőltetik az Önkormányzatokra, hogy az oktatási intézményeket 
ellehetetlenítsék. Amíg a törvények nem teremtik meg a szakmai és a tárgyi 
feltételeket, addig nincs miről beszélni az oktatási intézmény költségvetésével 
kapcsolatban. Iskolarombolás folyik a mi időnkben. Az oktatás színvonalát 
vissza kell állítani. Nekem az a véleményem, hogy az egész napos iskolai 
oktatást be kell vezetni, hogy a gyerekek a pedagógusok felügyelete alatt 
legyenek. A pedagógusoknak nincs tekintélye, s kellőképpen meg kellene őket 
fizetni. A régen jól bevált módszereket vissza kell állítani. Ha ezeket a 
feltételeket nem teremtik meg, akkor a gazdaság fellendülését sem lehet várni.  
 
Nagy Csaba polgármester: Még azt szeretném elmondani, hogy a szakolyi út 
karbantartása is be van tervezve 1.225 e Ft, mert már szóltak a mentők, a 
tűzoltók, a rendőrség, az ügyelet, hogy nem lehet közlekedni. Ha körbe kell 
nekik menni, akkor az 10 perccel meghosszabbítja az időt, s azzal veszélybe is 
kerülhet a lakosság. Ezt meg kell csináltatni minél hamarabb.  
Ezt a helyzetet nem mi idéztük elő, a körülmények áldozata vagyunk mi is. 
A szeméttelep területéréért is ki kellett fizetni 2 M Ft-ot, ezt más úton is meg 
tudtuk volna oldani. Ezt én értelmetlen kiadásnak tartom. 
Visszatérve a Szkander Sportegyesület támogatásának mértékére, keresni kell 
nekik támogatókat is, mert csak akkor tudunk mi is támogatást adni. Az egész 
éves költségüket nem tudjuk lefinanszírozni.  
Volt olyan gondolatom is, hogy adjuk el a nyárfaerdőt, de most nagyon 
nyomottak az árak, nem kapnánk érte szinte semmit. 
 
Kovács Miklós képviselő: Én nem vettem rész az intézményi egyeztető ülésen. 
A bölcsődei ellátás működési engedély tekintetében lépni kell. A tavaly 
szeptemberben mi azt a tájékoztatást kaptuk, hogy megvannak a törvényi 
feltételek a beindításhoz. 
 
Dr. Lakatos Péter: Amíg nem jön meg a Módszertani Központból a 
szakvélemény, addig nem lehet a működési engedélyt kérni.  
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Kovács Miklós képviselő: Akkor már a tavalyi évben nem kellet volna a 
bölcsődei ellátást beindítani. Felvettük a dolgozót, felvettük a gyerekeket, s őket 
nem lehet az utcára kitenni. A napközi meglétével kapcsolatban egyeztetni kell. 
Nem lehet senkit arra kötelezni, hogy ingyen dolgozzon. Az elvégzett munkája 
után mindenki kapja meg a járandóságát. Meg kell beszélni a lehetőségeket. A 
válságköltségvetés sem készült el, minden maradt a régiben. Le kell ülni, s meg 
kell beszélni a problémákat. 
Az SZJA kiegészítés mértéke, ez már annak függvényében van, hogy az 
iparűzési adó bevételünk lecsökkent? 
 
Goda Ferencné költségvetési előadó: Ez attól függ, hogy a településen mennyi 
volt a lakosság SZJA befizetése. 
 
Kovács Miklós képviselő: Az adóerő számítás mértékét is befolyásolja? 
 
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az teljesen más azaz adóerőképesség 
mértékét befolyásolja. Most ebben az évben azt is lényegesen megemelték. 
 
Kovács Miklós képviselő: Amennyiben az iparűzési adót megfizetik, akkor ezt 
visszaveszik? Vagy remény sincs arra, hogy az iparűzési adót megkapjuk? 
 
Nagy Csaba polgármester: Ezt a támogatást már nem veszik vissza. 
 
Kovács Miklós képviselő: Önkormányzati jogalkotás mit takar? 
 
Nagy Csaba polgármester: A képviselők tiszteletdíja van ide megtervezve, s az 
én tiszteletdíjam. 
 
Kovács Miklós képviselő: Fakitermelés címszó mit takar? 
 
Nagy Csaba polgármester: Meg kell tervezni a fakitermelés költségét is, abban 
az esetben is, ha nem adjuk el a fát, hanem beraktározzuk az óvoda és az iskola 
fűtésére. Ennek meg van a bevételi oldala is. Ez a költségvetés csak eddig ennyi, 
s itt kezdődik a végrehajtása. A költekezések előtt egyeztetni kell, hogy mire van 
pénz.  
 
Goda Ferenc képviselő: Nekem az a véleményem, hogy alakítani kell egy 
válságstábot, s addig egyetlenegy számlát sem lehet kifizetni, amíg a stáb nem 
látja, s el nem fogadja. Sok olyan dolog van, amin lehet spórolni. Le kell állítani 
az autók használatát is feleslegesen. Jöjjünk össze minden héten, s beszéljük  
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meg mi az ami fontos, ki legyen fizetve. A felelősség közös, kézbe kell venni az 
irányítást.  Szigorú gazdálkodást kell folytatni. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Minden héten pénteken gyűljünk össze, s el kell 
dönteni, hogy mely számlák legyenek kifizetve. A kocsiknak a kulcsát már 
bekérettem, hogy ne menjenek feleslegesen. 
 
Nagy Csaba polgármester: A számlák egyeztetése vonatkozzon mindenkire. 
Az intézmény tekintetében az egyeztetés nem történik meg, a rovat értéke is 
minden esetben több mint az ellátmány.  
 
Kovács Miklós képviselő: Csak visszatérek a bölcsődei ellátásra. Hol van ez a 
program elakadva? Ennek a végére kell járni. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: A szakmai program december környékén 
ment el a Módszertani Intézetbe, s még nem kaptunk rá választ. 
 
Kovács Miklós képviselő: Mi tavaly szeptemberben azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy minden rendben van, megvannak a feltételek. Akkor mi történt?  
 
Nagy Csaba polgármester: Ezzel az a probléma, hogy még az alap normatíva 
sem jár a gyerekekre, mert nem töltötték be a harmadik életévüket. 
 
Goda Ferenc képviselő: Ha valami baleset történik, akkor ki vállalja a 
felelősséget? 
 
Nagy Csaba polgármester: Az intézmény vezetőt terheli a felelősség. Én még a 
mai napi sem láttam a dajka és az új német tanárnő szerződését. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: a német tanárnő csak szerződéssel van 
felvéve, mert meg kell az állást pályáztatni. Majd jövő tanévtől lesz 
véglegesítve. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A működési engedélyt meg fogom kérni, legfeljebb 
a szakmai programot hiánypótlásba csatolni fogom, mert még nem érkezett meg. 
 
Kovács Miklós képviselő: Most is felvetem a válságköltségvetés fontosságát, 
mert nem fogunk kilábalni a válságból. 
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Enyedi János képviselő: Meg kell jelölni 3 embert, aki eljön és megnézi a 
számlákat.  
A bölcsődei ellátással kapcsolatban meg kell szabni egy határidőt, hogy 
tisztázza ezeket a dolgokat. Nézzen utána és indítsa el az engedély megkérését, s 
a következő testületi ülésen erről számoljon is be.  Ezeket fontosnak tartom. 
 
Nagy Csaba polgármester: Még a testület nem foglalt állás abban, hogy milyen 
összegű támogatást adjon a testület Szkander Sportegyesületnek.  
 
Goda Ferenc képviselő: Nekem az a véleményem, hogy a szigorú gazdálkodás 
mellett az összeg felét ki tudjuk gazdálkodni, ezt a lehetőséget nem kell 
kihagyni. Ők pedig próbáljanak meg támogatókat szerezni.  
 
Nagy Csaba polgármester: Én is támogatom, s lehet nekik egy jótékonysági 
bált is szervezni, hogy a másik felét össze tudják szedni.  
Tegyünk bele a költségvetésbe erre 100 e Ft-ot.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag,  7 igen szavazattal az alábbi rendelet alkotta: 

NYÍRGELSE KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

6/2010. (II.19)  KT számú rendelete 
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény  65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. 
évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § 

A rendelet hatálya 

 A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre 
(intézményekre) terjed ki. 
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2. § 

A költségvetés címrendje 

 (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 
az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja 
meg. 

(2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerve  a polgármesteri hivatal.  Alcímet alkot az önállóan működő 
„Kölcsey Ferenc” Általános iskola és Óvoda. 

3. § 

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését: 

224.361 E Ft Költségvetési 
bevétellel 

272.984.E Ft Költségvetési 
kiadással 

48.623 E Ft 
39.195 E Ft 
9.428 E Ft 

Költségvetési 
hiánnyal 
-ebből működési 
           felhalmozási 

állapítja meg. 
 
 
(2) Az önkormányzatnak belső finanszírozásra szolgáló bevétele ( előző évekből 
származó pénzmaradványa) nincs, ezért az (1) bekezdésben megállapított 
költségvetési hiányt finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján , 48.623 E. Ft 
hitel felvételével  fedezi. 

(3) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen 
önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és 
kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-
testület. 

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – 
tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú 
melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. 
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 (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú 
melléklet alapján hagyja jóvá. 

4. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások 
feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. 

 (2) A Polgármesteri hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a 
rendelet  7. számú melléklete szerint. 

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves 
bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek 
előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és 
eszközök bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint. 

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet 
szerint. 

(6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti 
megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, 
feladatonként a 13/1/a.- 13/1/g, 13/2 számú mellékletek szerint. 

 (7) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év 
folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében 
a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási 
ütemtervét havi bontásban a 15. számú. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(9) Az önkormányzat a kiadások között 100. E Ft általános, 100 E Ft 
céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-
testület fenntartja magának 

 (10) A közfoglalkoztatottak 2010. évi éves létszám előirányzatát a képviselő 
testület 20 főben állapítja meg. 

(11) Az Önkormányzati testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650.- 
forintban állapítja meg. 

(12) A képviselő testület az önkormányzat létszámkeretét összesen 51 főben 
állapítja meg. A polgármesteri hivatal (mint közhatalmi költségvetési szerv) 
éves köztisztviselői létszámkeretét 7főben, közalkalmazotti létszámkeretét 1 
főben, egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó létszámkeretét (beleértve a  
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közfoglalkoztatottak (10) bekezdésben meghatározott számát is) pedig 23 főben, 
a „ Kölcsey Ferenc” Általános iskola és Óvoda  közalkalmazotti létszámkeretét 
20 főben  állapítja meg . 

(13) A képviselő testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési 
létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő testület engedélyezhet. 

 (14) Az Aht. 125.§ (4) bekezdés alapján az önkormányzat az Aht.90.§ (4) 
bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint. 

 
5. § 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 

6. § 

Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának 
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 
150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá 
szorítani, akkor az irányító szerv önkormányzati biztost jelöl ki  

7. § 

(1) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 17. számú mellékletében foglalt 
adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési 
szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is-
minden munkaterv szerinti képviselő testületi ülésen az ülést megelőző hónap 
25.-ei  állapotnak megfelelően köteles adatszolgáltatást teljesíteni  

(2) Az Aht 50/a § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester 
részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről valamint a képviselő testület megalakulását követően keletkezett, a 
későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. 

8. § 

(1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének 
megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri 
hivatal készítse elő a működésképtelen önkormányzatok támogatásához, 
valamint az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő  
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támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentéseket, és elő kell készíteni a 
pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény 
kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

9. § 

 (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti 
átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.  

(2) A képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások 
(pótelőirányzatok) felhasználásáról, a jegyző által történő előkészítés után, a 
polgármester előterjesztése alapján, – az első negyedév kivételével – 
negyedévente, de legkésőbb a költségvetési évet követő év február 28-áig - 
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.  

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az 
önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a jegyző haladéktalanul a 
képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a 
többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját 
hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselő-testület jóváhagyását követően. 

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját 
költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai 
ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az 
biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos 
felhasználását. 
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester 
a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.  
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11. § 

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles saját 
hatáskörben kialakítani számviteli rendjét, azt a számviteli politikájában és 
számlarendjében rögzíteni. 

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belső 
szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a 
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi 
szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat 
végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a jegyzőt terheli. 

12. § 

(1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások 
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett 
rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az 
előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 

13. § 

(1) A polgármesteri hivatal, az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által 
elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 

 

14. § 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerv 
tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési 
munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a 
zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet 
tájékoztatni. 

(2) A jegyző köteles gondoskodni az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá 
az önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a FEUVE rendszer és a 
belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről. 
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15. § 

Záró és vegyes rendelkezések 
(1) Az alábbi mellékleteket – mivel az azokban foglaltak az önkormányzatot 
nem érintik – a rendelet nem tartalmazza:  

a./ Kissebségi önkormányzat költségvetése (3/a számú melléklet) 

b./ Felújítási kiadások (6.számú melléklet) 

c./ Kissebségi önkormányzat pénzügyi mérlege (13/4. számú melléklet) 

d./ Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek (12. számú melléklet) 

e./ A teljesített adatok alapján előirányzat felhasználási ütemterv (15/b/c) 

f./ Pénzellátási terv (önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
részére) 16 számú melléklet. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 
1-jétől kell alkalmazni. 
 

 

........................................... ........................................... 
jegyző Polgármester 

 
 
 
Kihirdetve: 2010. február 19. 
 
 
Dr. Lakatos Péter  
      jegyző 
 
A szavazást követően Baloghné Enyedi Gyöngyike elhagyja az üléstermet. 
 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
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    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    9/2010.(II.16.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 
    a válságstáb megalakulásáról 
 
A Képviselő- testület 
 

3 tagú válságstáb létrehozását támogatja és jóváhagyja. 
A válságstáb minden héten pénteken összeül, és 
javaslatot tesz a polgármester és a jegyző részére a 
kifizetendő számlákról 

 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat  
    Képviselő- testületének 
 
    10/2010.(II.16.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 

az egységes óvoda, bölcsőde működési engedély 
megkéréséről 

 
A Képviselő- testület 
 

utasítja a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy az 
egységes óvoda, bölcsőde működési engedélyét kérje 
meg, s a megtett intézkedésekről a következő testületi 
ülésen a testületnek erről számoljon be. 

 
Sorrendben a tizenkettedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
12./ Napirend: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
 
Dr. Lakatos Péter: Összeállítottunk egy javaslatot a Szavazatszámláló 
Bizottság tekintetében, kérem, ezt szíveskedjenek elfogadni. 
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Nagy Csaba polgármester: Úgy próbálták a Bizottság összetételét, hogy az 
önkormányzati választások tekintetében ne nagyon kelljen rajta változtatni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Nem látom benne Deme Miklósné nevét, pedig ő 
mindig benne volt. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Most változtatás történt a Bizottság összetételében. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el: 
 
A Képviselő- testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    11/2010.(II.16.) KT számú  
 
    h a t á r o z a t a  
 

a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztásáról 

 
A Képviselő- testület 
 

A Szavazatszámláló Bizottságok összetételét a 
melléklet szerint elfogadta. 

 
 
Sorrendben a tizenharmadik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
13./ Napirend: Egyebek 
 
Nagy Csaba polgármester: A munkabérhitel továbbfolyósítása érdekében 
határozatot kell hozni. Én azt javaslom, hogy maradjon meg az 5 M Ft-os 
keretösszeg. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 



 
-44- 

 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    12/2010.(II.16.) KT számú  
 
    h a t á r o z a t a  
    munkabérhitel felvételéről 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ a 2010. évi költségvetési évre munkabérhitel 
felvételét határozza el. A munkabérhitel igényelhető 
összegét havonta maximum 5.000.000.-Ft azaz 
Ötmillió forint összegben határozza meg. 
 
2./ Felhatalmazza Nagy Csaba polgármestert és Dr. 
Lakatos Péter jegyzőt a munkabérhitel igénylésére az 
1. pontban meghatározott összeg erejéig. 

 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Államigazgatási Hivataltól kaptam egy levelet, 
hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítésére utasítja a testületet. 2010. 
május 01-től lép hatályba. A program elkészítésének a feltételeit Kormány 
rendelet fogja szabályozni, de ez még nem jelent meg. Azért fontos ez a 
program megléte, mert egyes pályázatok támogatásából kimaradhat az 
Önkormányzat. Az Esélyegyenlőségi Programot összhangba kell hozni az 
Oktatási Esélyegyenlőségi Programmal.  
 
Enyedi János Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló 
Bizottság elnöke: A bizottság január 28-án ülésezett, a képviselők leadták a 
nyilatkozatokat, mindenki eleget tett a kötelezettségének.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Nagy Csaba polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

Nagy Csaba       Dr. Lakatos Péter 
polgármester       jegyző 
 
 
 
 

Enyedi János     Földesi László 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


