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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. április 
21-én 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 
 
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. 
 
A Képviselő- testültet tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal magszavazzák 
jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja: Enyedi János, Földesi László képviselőket. 
 
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Enyedi János és Földesi László képviselőket.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 
1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
2./ 2009. évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása 
3./ ÖNHIKI pályázat benyújtásáról tájékoztató 
4./ Egyebek 
 
A Képviselő- testület tagjai egyhangúlag, 7 igen szavazattal megszavazzák a 
napirendi pontokat.  
 
 
1./ Napirendi pont: 
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Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
 
Nagy Csaba polgármester: Orvosi Rendelő pályázat elutasításra került 2010. 
április 07-i bíráló ülésen arra való hivatkozással, hogy nem érte el a pályázat a 
minimum pontszámot. Megbízást adtam a pályázat készítőinek, hogy nézzék 
meg mi volt a probléma. Mindent a szerint készítettünk el, ahogyan ők mondták, 
akkor nem értem az indokot.  
- Csak tájékoztatás képen mondom el a templom felújítás megkezdődött. Az 
alapkőletétel megtörtént. A munkálatok a terv szerint haladnak. 
- Nyírgelse- nyírbogát vagyonmegosztási ügy hivatalosan is befejeződött. 
Bejegyezték részünkre a 25% tulajdoni hányadot. A 993 e Ft használati díjat 
megfizették, de a többi bérleti díjat még nem. Én a polgármesterrel fel fogom 
venni a kapcsolatot, egyeztessen a Képviselő- testületével, hogy próbáljanak 
megegyezni a tulajdonmegváltás ügyében tegyék meg a kellő lépéseket. 
- Az OTP folyószámlahitel tekintetében döntött a testület, hogy ezt 
hosszabbítsuk meg. Április 22-én fog lejárni az 1 év. Jelezte felénk az 
ügyintéző, hogy az OTP csak abban az esetben fogja meghosszabbítani a 
hitelszerződésünket, ha a működéssel kapcsolatos 60 napon túli 
számlatartozásainkat rendezzük. Ez óriási terhet jelentett az Önkormányzat 
számára. Ennek köszönhetően teljesen kimerítettük a folyószámla 
hitelkeretünket. Ha nem tudjuk aláírni a szerződést, akkor a 10 M Ft 
hiteltartozásunk egy összegben válik esedékessé. A tavalyról ki nem egyenlített 
beruházásokhoz kapcsolódó számlákat illetően garanciát kért az OTP. Egy 
megállapodást kellett aláírni, hogy mi vállaljuk 2010.06.30-ig a tartozásunkat 
kiegyenlítjük, ők pedig nem kezdeményeznek ellenünk adósságrendezést. Ezt a 
megállapodást annak fejében írták alá, hogy utaltunk nekik egy kisebb összeget. 
Az egyik cégnek 300e a másik cégnek 500 e Ft-ot. Ezt abból tudtuk 
finanszírozni, hogy az egyik cég utalt 500 e Ft iparűzési adót, s megérkezett a 
telefontorony esedékes bérleti díja is. Étkezési díj tekintetében nem volt szükség 
ilyen megállapodásra. Holnap aláírjuk a szerződést.   
- Működésképtelen Önkormányzatok támogatása pályázat beadási határideje 
május 10-e, az ÖNHIKI beadási határideje április 26-a.  
- a Nyírségi Szárnyas Kft. legújabb tulajdonosaival a mai nap folyamán 
találkoztam, a Tranzit- Ker Kft. vásárolta meg az üzemet. Ők hosszú távú 
elképzeléseik vannak a nyírgelsei üzemeltetést illetően. Stabil termelést 
szeretnének biztosítani. Ígéretet tettek arra, hogy a szeptember 15-ig esedékes 
építményadót minél előbb megfizetik, ezzel is segítsen az Önkormányzat 
jelenlegi anyagi helyzetén. Arra is ígéretet kaptam, hogy a Nyírségi 
Baromfifeldolgozó Kft. tartozása is ki lesz egyenlítve, de azt a Tranzit- Ker Kft.  
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nem vásárolta meg. Ezt a tartozást a Puszta Krone Kft. tulajdonosainak kell 
megfizetnie, akik most is jelen voltak a megbeszélésen.   
- Az Oktatási Centrum intézményi átadásán jelen voltam én is. Ez az egész 
térség számára jelentős beruházást jelentett. A történelmi sétány alapkőletétele is 
megtörtént Nyírbátorban. A Kistérségi Társulás felé is tartozunk még kb. 1,5 M 
Ft-tal. Ebből még van tavalyi tartozásunk is, de pontos összeget csak akkor 
tudunk majd mondani, ha mi is leszámlázzuk nekik azokat a közüzemi 
számlákat, amiket mi fizettünk ki.  
- Iskolai taneszközök beszerzésére egy pályázatot még 2006-ban adtuk be, s 
most jött az értesítés, hogy elnyertünk 4.481 e Ft-ot. Ez azért húzódott ilyen 
sokáig, mert többször kellett közbeszerzési eljárást kiírni az Oktatási 
Minisztériumnak.  
- Szemétszállítással kapcsolatos tájékoztató elkészült a lakosság számára. A 
tárgyalásokat tovább fogjuk folytatni a Nyír- Flop Kft-vel.  
 
Enyedi János képviselő: Orvosi Rendelő pályázattal kapcsolatban csak annyit 
szeretnék elmondani sajnálom, hogy így történt, de várható volt. Remélem, hogy 
lesz másik pályázati lehetőség a közel jövőben ami a mi számunkra is kedvező 
lesz.   
- Templomfelújításnak én is nagyon örülök.  
- Nyírgelse- Nyírbogát ügyen egyet értek azzal, hogy a tulajdonrészünket minél 
előbb váltsák meg, mert a bérleti díj megfizetése miatti helyzet feszültségeket 
fog okozni.  
- A Működésképtelen Önkormányzatok támogatása és az ÖNHIKI-s pályázatok 
beadását pedig támogatni fogom.   
 
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 
 
    18/2010.(IV.21.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 
    a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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A Képviselő- testület 
 

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

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2./ Napirend: 2009. évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása 
 
A napirendi pont tárgyalásakor Goda Ferencné költségvetési előadó is jelen volt. 
 
Nagy Csaba polgármester: A szöveges beszámolóban röviden le van írva, 
milyen tényezők befolyásolták a tavalyi év végrehajtását.  
A bevételek tekintetében 258 M Ft-tal terveztünk és 192 M Ft lett a tény. Az 
Orvosi Rendelő beruházása be volt tervezve, de nem valósult meg. A működési 
bevételek azért teljesültek magasabb összegben, mert az elmaradt bérleti díjak 
utólagosan befolytak. Az adótételek nem teljesültek a megtervezett mértékben a 
kommunális adót kivéve. Az iparűzési adót pedig a Nyírségi Szárnyas Kft. és a 
Nyírségi Baromfifeldolgozó Kft. nem fizette meg. A tervezett és a tényleges 
között csak azért 761 e Ft a különbség, mert a nyírségi Szárnyas Kft. 2009-ben 
fizette meg a 2008. évi iparűzési adójának jelentős részét.  
A személyi juttatások teljesítési is elmaradt a tervezettől a létszámkeret 
alakulása miatt.  
A pénzmaradvány alakulásában benne van az adósok állománya is. Ennek 
köszönhetően lett a pénzmaradvány -7.757 e Ft. 
A mellékletek részletezik a bevételek és a kiadások alakulását. A tavalyi év 
végén nyertünk Működésképtelen Önkormányzatok támogatása és ÖNHIKI 
támogatás pályázatokat. Ezeket ebben az évben is el szeretnénk nyerni. A 
bevételek elmaradásának megfelelően szorítottuk vissza a kiadásokat is.  
 
Enyedi János képviselő: A rendelet tervezet 1.§.-ban -7.757 e Ft 
pénzmaradvány van. Hátralék -8.012 e Ft szerepel a 14/a számú mellékleten. Ez 
a két összeg miért nem egyezik meg? 
A személyi juttatásoknál a 2/a mellékleten a személyi juttatások 78.803 e Ft. Ezt 
Összehasonlítottam a 13/2/a mellékleten a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és 
Óvoda személyi juttatásaival, amelynek az összege 39.527 e Ft. A 
létszámadatok a Hivatalnál 9 fő az Iskolánál 19 fő. Ezt csak 
figyelemfelhívásként mondtam el. 
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Nagy Csaba polgármester: A 78.803 e Ft az egész Önkormányzat dolgozóinak 
a személyi juttatásai, nem csak a Polgármesteri Hivatal dolgozóié.  
 
Földesi László alpolgármester: A képviselő társam véleményem szerint csak 
azért vetette fel ezt a kérdést, hogy létszámarányosan meg lehessen vizsgálni 
mennyi az összes személyi juttatásból az Iskola személyi juttatása és a Hivatal 
személyi juttatása. 
 
Goda Ferencné költségvetési előadó: A Polgármesteri Hivatal személyi 
juttatásainak az összege 26.801 e Ft. 
 
Enyedi János képviselő: A Közvilágítási feladatokkal kapcsolatban az az 
észrevételem, hogy a Kossuth utcán kicserélték az izzókat költségtakarékosra, a 
többi utcán pedig lecserélték ezeket az izzókat. Az E. On-nal megkötött 
szerződés mikor fog lejárni? Én úgy emlékszem, az volt a szerződésben, ha 
folyamatosan fizetjük 10 éven keresztül a közvilágítási számlákat, s kifizettük a 
korszerűsítésért közel 3 M Ft-ot, akkor nem kell fizetni az ilyen jellegű 
szolgáltatásokért. Ennek utána kell nézni. Igaz, hogy a korszerűsítést elvégezték, 
de a költségtakarékos izzók száma lecsökkent. Így tényleg nem lehet spórolni a 
közvilágításon, mert nincsenek költségtakarékos izzók felszerelve.   
A 14/a melléklet kötelezettségek összesen 20. sorban 47.154 e Ft szerepel. Nem 
tudom ez miből adódik. Egy másik helyen behajthatatlan adó tartozás jogcímen 
találtam 20 M Ft-ot. Ez is benne van? Gépjárműadó hátralék benne van az 
adósok állománya is.  
 
Nagy Csaba polgármester: Az adósok állományába nyílván kell tartani a régi 
be nem fizetett adótartozásokat is. Ebbe benne van a gépjárműadó hátralék is.   
 
Enyedi János képviselő: Ezek mikor fognak lejárni? Mindig csak azt halljuk, 
hogy nemsokára, de mikor lesz ez az időpont?  
 
Nagy Csaba polgármester: A kötelezettségek között van nyilvántartva az a 
12.460 e Ft is, amit a Nyírségi Szárnyas Kft. fizetett be, de még nem lett neki 
előírva, mert felszámolás alatt lévő cégnek nem lehet adót előírni, csak az év 
végi elszámoláskor, amikor beadják a bevallásukat.  
A 34.694 e Ft pedig tartalmazza az Önkormányzat összes kötelezettségét. Ebbe 
benne van a hitel is és a kifizetetlen számlák összege is. Ez a december 31-i 
állapot. 
A szociális jellegű kiadásoknál csak a törvény által biztosított juttatások lettek 
folyósítva. 
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Enyedi János képviselő: Nem értem a pénzmaradvány levezetését. Az 
előterjesztésben igaz, hogy meg van magyarázva, de én akkor sem értem. 
 
Goda Ferencné költségvetési előadó: Nem kell egy fogalom alá vonni a 
pénzmaradvány és a tartalék kezelését.  
A tartalék a bevétel és a kiadás egyenlege lenne. A pénzmaradvány alakulását 
befolyásolja még a mi kötelezettségein alakulása, és még az is, hogy az év végi 
elszámoláskor mennyi normatívát kell nekünk visszafizetni. Ezt is bele kell 
kalkulálni. A 14/c mellékleten van levezetve részletesen a pénzmaradvány 
alakulása.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Tudom, hogy a Szociális Otthon 
költségvetése nem része a mi költségvetésünknek, de még is meg szeretném 
kérdezni, hogy valaki ellenőrzi e azt, hogy amit nekünk kimutatnak fizetési 
kötelezettséget az valós e. Hogyan zajlik az elszámolás?  
 
Nagy Csaba polgármester: Természetesen ezt meg lehet nézni. Már 
elfogadásra került a tavalyi év teljesítése a Kistérségi szinten.   Nem lehet 
pontosan kimutatni minden költséget, ami a Szociális Otthont érinti, mivel 
vannak olyan költségek, amelyek kistérségi szinten merülnek fel. Ezt 
arányosítva osztják vissza a mi önkormányzatunk számára is, s ez alapján 
fizetjük meg a hozzájárulást. Amiket mi fizetünk ki közüzemi számlákat, azokat 
természetesen ebből jóváírják.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ez azt jelenti, hogy a mi 
önkormányzatunk nem kap konkrétan egy elszámolást azokról a költségekről, 
amelyek a mi Szociális Otthonunkat érintik. Nekünk ebbe nincs bele szólásunk? 
 
Nagy Csaba polgármester: A költségvetés tárgyalásakor megkaptam a 
részletes kimutatást. A bevételek tekintetében 21 M Ft állami normatívát kapott, 
30 M Ft a kiadása. A kettő különbözetéből 4,7 M hozzájárulást kell megfizetni 
az önkormányzatnak.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Ez így jóvá is lett hagyva? 
 
Nagy Csaba polgármester: A mi részünkről ez így van. Az ő részükről történik 
minden kifizetés. Ki fogom kérni a tavalyi év részletes kimutatását a tavalyi 
évről a következő testületi ülésre. A költségvetés tárgyalásakor is hoztam egy 
listát a tervezett költségekről, s abban volt egy- két dolog ami, kihúzattam 
belőle. Nem tartottam reálisnak. Ezt figyelembe is vették. 
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Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Nekem még az mindig nem 
egyértelmű. Ezeket a dolgokat akkor kellett volna letisztázni, amikor 
megkötöttük a megállapodást, de erre nem került sor.  
 
Nagy Csaba polgármester: Pontos kimutatást nem tudnak elkészíteni annak 
tekintetében, hogy csak a nyírgelsei otthon költségeit tartalmazza, mivel a 
Kistérségi Társulás irodájának a fenntartási költségeit is arányosan szétosztják a 
társult intézmények között.  
 
Goda Ferenc képviselő: Jogosnak tartom ezeket az aggodalmakat. Amikor 
arról döntöttünk, hogy társítjuk a Szociális Otthont, nem gondoltunk arra, hogy 
ilyen magas összegű hozzájárulást kell majd megfizetnünk.  
 
Nagy Csaba polgármester: Ha nem társulunk, az intézmény hiánya is több lett 
volna, mivel akkor nem kapja meg a társulás a többletnormatívát. Ebben az 
évben igaz ezt már eltörölték.  
 
Goda Ferenc képviselő: Mi úgy gondoltuk, hogy egyáltalán nem kellesz fizetni 
kiegészítést, mint a konyha tekintetében.  
 
Nagy Csaba polgármester: Már az első negyedévben is kellett volna fizetni 1,5 
M Ft hozzájárulást, és még a tavalyi évről is van tartozásunk.  
 
Baloghné Enyedi Gyöngyike képviselő: Én ezt mid értem. Miért nem lehet a 
költségeket úgy kimutatni, hogy csak a törvény által biztosított kiadásoknak a 
hozzájárulását kelljen nekünk megfizetni, s amit ők akarnak azon felül a 
dolgozók részére juttatni azt fizessék meg ők. Ezzel tudnánk csökkenteni a 
költségeinket. 
 
Kovács Miklós képviselő: Nekünk van e beleszólásunk abba, hogy kiket 
helyeznek el a nyírgelsei otthonban? Akinek nem fedezi a nyugdíja a napi 
ellátási költségeket, kinek kell kifizetni a különbözetet?  
 
Nagy Csaba polgármester: A havi ellátás költsége 98.000 Ft, s a különbözetet 
arányosítva az Önkormányzatnak kell megfizetni. 
 
Kovács Miklós képviselő: Nyírbátor mennyiben érdekelt abban, hogy ezeket 
nyomon kövesse? Ha ide Nyírgelsére a kis jövedelmű lakókat költöztetik, akkor 
nekünk sokkal több hozzájárulást kell megfizetni. Ezek a kérdések a  
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megállapodásban nem lettek lerögzítve. Véleményem szerint a plusz normatíva 
egy bizonyos részét erre kellene fordítani.  
 
Nagy Csaba polgármester: Nyírbátor is csak azért kapja meg a plusz 
normatívát, mert Nyírgelse társult hozzá.  
 
Kovács Miklós képviselő: Ezt a problémát csak azért vetettem fel, mert ha 
valami oknál fogva elköltözik a gondozott másik otthonba, s kevés a nyugdíja, 
és nincs hozzátartozója, akkor kinek kell majd vállalni a plusz költségeket, ha ott 
többet kell fizetni? 
 
Nagy Csaba polgármester: A hozzájárulást a felmerülő költségek biztosítására 
kell megfizetni. Azt ők nem tudják kimutatni, hogy milyen költségek terhelik 
csak a nyírgelsei otthont, mert több intézmény tartozik hozzájuk.  
 
Goda Ferenc képviselő: nekem az a véleményem, hogy a Kistérségi Társulás 
nem érdeket abban, hogy ezen változtasson. Az önkormányzatok úgy is kifizetik 
a hozzájárulást. Kezdeményezni kell a megállapodás módosításának a 
lehetőségét.  
 
Nagy Csaba polgármester: Sajnos ezen addig nem tudunk változtatni, amíg 
benne vagyunk a társulásba. 
 
Kovács Miklós képviselő: Nyírgelsének miért kötelessége a többi intézmény és 
ellátás költségeit megfizetni? Ezen miért nem lehet változtatni? Kezdeményezni 
kell a megállapodás módosítását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

8/2010. (IV.26.) számú rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva a 2009. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
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1. § 
 
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást  
 

192.111 E Ft bevétellel 
191.983 E Ft kiadással 

-7.757 E Ft pénzmaradvánnyal 

 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott  kiadásait, bevételeit 
önkormányzati szinten  az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
 
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és 
kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

2. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 
 
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási  kiadásait a 4. és 5. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
(2) A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként a 6. 
számú melléklet szerint. 
 
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti 
és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. 
 
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és 
eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. 

 
(5) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 
lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú 
melléklet szerint. 
 
(7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
(8) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint az önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 13/1, 13/1.a., ....13/1.k., 13/2.a., számú mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 
 

(9) A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatását, valamint az a 14/a., 14/c., számú mellékletekben foglaltak szerint 
hagyja jóvá. 

 
 (10) Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 
16/b. számú mellékletben foglaltak szerint  707.131 E Ft-ban állapítja meg. 
 
(11) Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását  
a 17/a., 17/b.. sz. melléklet szerint állapítja meg. 

(12) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 

 
3. § 

 

 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve 
kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a 
pénzmaradványnak a   2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodni kötelesek. 

4. § 
 
 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
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.......................................... ....................................... 

jegyző polgármester 
  

 
 
Kihirdetve: 2010. április 26. 
 
 
Dr. Lakatos Péter 
       jegyző    
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3./ Napirend: ÖNHIKI pályázat benyújtásáról döntés 
 
Nagy Csaba polgármester: Mint már említettem beadásra kerül az ÖNHIKI és 
a Működésképtelen Önkormányzatok Támogatása pályázatok Erről testületi 
döntést kell hozni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
          Képviselő- testületének 
  
 19/2010.(IV.21.) KT számú 
 
 h a t á r o z a t a 

 
az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

2010. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
 

A.) Nyírgelse Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. §. (1.) bekezdése és 
6. számú mellékletének 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására. 
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B.) Nyírgelse Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi 
helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a 
fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
  
I. Az Önkormányzat lakossága 2009. január 01-én 1000 fő feletti, 1200 fő. 

 
 
II. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart 
fent.  
 
III. Az Önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1500 fő vagy az 
alatti /1200 fő/ és 

 
a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az 
alábbiak szerinti feladatait társulásban (intézményi vagy többcélú 
kistérségi társulás keretében) látja el, tartja fenn 2010. január 1. után: 
 

- szociális intézményi feladat: 
  időskorúak ápolását, gondozását nyújtó otthona 
 
 - szociális alapszolgáltatási feladat: 
  családsegítés 
  házi segítségnyújtás 
 
 - gyermekjóléti alapellátási feladat: 
  gyermekjóléti szolgáltatás 
 
 - belső ellenőrzési feladat 
 

  
 A 2.3. pontban felsorolt feladatok közül a  
   
  szociális étkeztetés 

  
 feladatot 2010. január 1. után önállóan látja el.  

 
 
 
IV. Az Önkormányzat 
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1. a 2009/2010. nevelési,- illetve tanévben 
 
részt vesz többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásban, és 
a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez 
vállalt -2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont 
Kiegészítő feladatok 2.1.-2.3. pontjában meghatározott- kapacitás-
kihasználtsági feltételeknek  

 
 megfelel. 

 
2. a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben 

 
 részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 
és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím 
igénybevételéhez vállalt –költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont 
Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. 
pontja figyelembevételével) meghatározott kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek 
 
       megfelel 

 
V. Az Önkormányzat a 12/1997.(XII.12.) KT számú, magánszemélyek 

kommunális adójáról szóló rendeletében 1998. január 01. napjától, 
illetve a 14/2001.(XII.04.) KT számú, a helyi iparűzési adóról szóló 
rendeletében 2002. január 01. napjától helyi adók bevezetéséről 
döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása 
során realizál. 

 
VI.  Az Önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 

92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, 
 

és a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése 
alapján sem bízott meg. 

 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    20/2010.(IV.21.) KT számú 
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    h a t á r o z a t a  
 

a Működésképtelen Önkormányzatok támogatása 
pályázat benyújtásáról 

 
A Képviselő- testület 
 

Elhatározza, hogy a Működésképtelen 
Önkormányzatok támogatása pályázatot benyújtja. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy a pályázatot készítsék 
el, és ezt a megadott határidőig a MÁK felé nyújtsák 
be.  

 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
4./ Napirend: Egyebek 
 
Nagy Csaba polgármester: Dankó Géza lemondott, a Sportegyesület elnöksége 
pedig úgy döntött, hogy felfüggeszti a tevékenység működtetését. Nem csak ez 
volt az indok, hanem az is, hogy az Önkormányzatnak nincs anyagi lehetősége 
tovább finanszírozni a sport működtetését. A jövő héten is be kellett volna 
fizetni 71 e Ft bírói költséget, amire most jelen helyzetben nincs lehetőségünk. 
Voltak más nézeteltérések is, s ennek tudható be ez a döntés. Nem szűnt meg az 
Egyesület, a tevékenységet bármikor lehet folytatni, ha erre adódik lehetőség. Ez 
a tevékenység már ilyen formában nem működhet tovább. A hivatalos szerveket 
is értesítettük a tevékenység felfüggesztéséről. Igaz, hogy úgy döntött a testület 
ezt az idényt még fejezzék be, de a nézeteltérések miatt ez már nem 
kivitelezhető.  
 
Pintye Magdolna Képviselő: A Szkander Sportegyesület jelezte e már, hogy 
meg fogják e tartani a bajnokságot Nyírgelsén? 
 
Nagy Csaba polgármester: Még nekem semmit nem jeleztek vissza. Testületi 
döntés született, hogy egy bizonyos összeggel támogatjuk a rendezvényüket.  
 
Földesi László alpolgármester: 100 e Ft-ról volt szó.  
 
Kovács Miklós képviselő: A tájékoztatást tudomásul veszem, már kész tények 
elé vagyunk állítva, amin változtatni nem tudunk. Sok az idegen légiós is a 
csapatba, ez már nem a falu szórakoztatásáról szólt a falubelieknek. Mi mindig  
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támogattuk ezt a tevékenységet, de véleményem szerint sem mehet így már 
tovább.  
 
Földesi László alpolgármester: Már olyan viselkedési problémák és botrányok 
merültek fel, amit már nem lehetet elviselni. Más önkormányzatok sem tesznek 
hozzá a sport támogatásához, és mégis működik az Egyesület. Volt olyan 
osztály is, ahova nem kellett két csapat csak egy, miért nem kezdtünk abban, 
akkor nem kellett volna ennyi idegen légiós. Én is egyet értek a szüneteltetéssel.  
 
Enyedi János képviselő: Én nagyon el vagyok keseredve, hogy ez így történt, 
de ez volt a legjobb megoldás. Ez a viselkedési morál már nem volt elviselhető. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
Nagy Csaba       Dr. Lakatos Péter  
polgármester       jegyző 
 
 
       Enyedi János      Földesi László 
jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


