NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2010.október 14-én
megtartott alakuló ülésének
a.) jegyzőkönyve
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA
1.) Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010.október 3-án
megtartott választás végeredményéről
2.) A polgármester eskütétele
3.) A Képviselő- testület tagjainak eskütétele
4.) A polgármesteri és a képviselői megbízólevelek átadása
5.) A polgármester bérének és egyéb juttatásainak megállapítása
6.) Az alpolgármester
létrehozása

megválasztására

Szavazatszámláló

Bizottság

7.) Alpolgármester megválasztása
8.) Az alpolgármester eskütétele
9.) Az alpolgármester javadalmazásának megállapítása
10.) A képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása
11.) A képviselői összeférhetetlenséget, illetve az önkormányzati képviselők
és a polgármester vagyonnyilatkozatát ellenőrző bizottság tagjainak
megválasztása

12.) SZMSZ módosítása
felülvizsgálatára

és

megbízás

adása

13.) Egyebek

Nyírgelse, 2010. október 14.

Görög László Zsolt
polgármester

annak

további

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010.október
14-én megtartott alakuló üléséről.
Jelen vannak: Görög László Zsolt polgármester, Pintye Magdolna, Kapási
József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna, Kulin Béla Mihály képviselők
Igazoltan maradt távol: Molnárné Goda Gabriella Klára képviselő
Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Lakatos Péter jegyző
Meghívottak: Pógyor Andrásné HVB elnöke
Lakatos Zoltán SZSZB elnök
Mocsárné Bodnár Ágnes HVB tag
Lámfalussy László HVB tag
Obritonné Vrancsik Tünde vezető óvónő
Kerékgyártó András gk.esperes
A község lakossága kb. 40 fő.
(Jelenléti ív mellékelve!)
Gyurkovics Anna korelnök köszöntötte a Képviselő- testület tagjait, a
meghívottakat és a megjelent vendégeket.
Felkérte a jelenlévőket, hogy e jelentős esemény alkalmából, amikor a rendszer
váltás óta az hatodik általános és helyi önkormányzati képviselő és polgármester
megválasztására került sor –énekeljük el a Himnuszt!
A Himnusz elhangzása után a korelnök megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből 6
jelen van, így az ülés határozatképes. (Molnárné Goda Gabriella Klára
előzetesen írásban jelezte akadályoztatását)
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazzák Kricsfalusi
Katalint jegyzőkönyvvezetőnek.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Kulin Béla Mihály képviselőket
javasolja.

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazzák Kapási
József és Kulin Béla Mihály képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra, melyet a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadott el:
1.) A helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010.október 3-án
megtartott választás végeredményéről
Előadó: Pógyor Andrásné HVB elnök
2.) Polgármester eskütétele
Esküt kiveszi: Pógyor Andrásné HVB elnök
3.) A Képviselő- testület tagjainak eskütétele
Esküt kiveszi: Pógyor Andrásné HVB elnök
4.) Polgármesteri és Képviselői megbízólevelek átadása
Előadó: Pógyor Andrásné HVB elnök
5.) Polgármester bérének és egyéb juttatásainak megállapítása
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző
6.) Az alpolgármester megválasztására Szavazatszámláló Bizottság létrehozása
Előadó: Gyurkovics Anna korelnök
7.) Az alpolgármester megválasztása
Előadó: Gyurkovics Anna korelnök
8.) Az alpolgármester eskütétele
Esküt kiveszi: Gyurkovics Anna korelnök
9.) Alpolgármester javadalmazásának megállapítása
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző
10.) A képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző
11.) A képviselői összeférhetetlenséget, illetve az önkormányzati képviselők és
a polgármester vagyonnyilatkozatát ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Görög László Zsolt polgármester

12.) SZMSZ módosítása és megbízás adása annak további felülvizsgálatára
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző
13.) Egyebek
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett
1. napirend: A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010.
október 3-án megtartott választás végeredményéről.
/Pógyor Andrásné HVB elnök írásos előterjesztése mellékelve!/

Pógyor Andrásné HVB Elnök: Az előzőekben ismertetett választási
végeredmény kihirdetésével, a helyi Választási Szervek és a Választási
Bizottság teljesítette a törvényben előírt feladatát.
A Választási Szervek, a Választási Bizottság és a magam nevében a
Polgármester Úrnak, a Képviselő- testület tagjainak, külön-külön is, de
együttesen is nagyon jó erőt, egészséget és sikeres munkát kívánok az
elkövetkezendő négy évben.
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy Nyírgelse községben, a választásban
közreműködő személyeknek határozatilag is mondjon köszönetet, azért a
tevékenységért, amelyet annak érdekében fejtett ki, hogy a választás érvényes,
eredményes, törvényes és sikeres legyen.
Amennyiben javaslatommal a Képviselő- testület egyetért, úgy előre is
köszönetemet fejezem ki a közreműködő személyek nevében is.
A Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta a helyi Választási
Bizottság Elnökének javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
41/2010./X.14./ KT számú
határozata
a helyi választásban közreműködő
tevékenységének elismeréséről
A Képviselő- testület

személyek

Elismerését és köszönetét fejezi ki a Helyi Választási
Bizottság, a Választási iroda, a Szavazatszámláló
bizottságok tagjainak, jegyzőkönyvvezetőknek a
2010.október 3-án megtartott választás előkészítésével
és
lebonyolításával
kapcsolatosan
végzett
lelkiismeretes munkájukért.

Sorrendben a második napirendi pont következett
2. napirend: A Polgármester eskütétele
Pógyor Andrásné HVB elnök kiveszi az esküt Görög László Zsolt
polgármestertől, melyet a mellékelt esküokmány igazol.
Sorrendben a harmadik napirendi pont következett.
3. napirend: A Képviselőtestület tagjainak eskütétele
Az esküt Pógyor Andrásné HVB elnök veszi ki a Képviselő- testület tagjaitól,
melyet a mellékelt eskütételi okmány igazol.
Sorrendben a negyedik napirendi pont következett.
4. napirend: Polgármesteri és Képviselői megbízólevelek átadása
Előadó: Pógyor Andrásné HVB elnök
A megbízólevelek átadásával a választási szervek és a saját maga nevében is sok
sikert és jó egészséget kíván a megválasztott polgármesternek és képviselőknek.
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett.
5. napirend: Polgármester bérének és egyéb juttatásainak megállapítása
Görög László Zsolt polgármester: Az Önkormányzati törvény alapján
bejelentem személyes érintettségemet, és ezért szavazni nem fogok.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. (a továbbiakban Pttv.) 3.§. (1) bekezdése értelmében a főállású
polgármester illetményéről a Képviselő- testület az alakuló ülésen, illetőleg a
polgármester megválasztását követő első testületi ülésen dönt. A Képviselőtestület a polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény

szerint megállapított illetményalap, ami jelen esetben 38.650 Ft és a törvény
által meghatározott, lakosság arányosan ránk vonatkozó szorzószám összege
adja. A polgármester illetményét összegszerűen kell megállapítani. Nyírgelse
lakosainak a száma 1180 fő. Ennek értelmében a szorzószám 8,5-11 szeres lehet.
A polgármester illetményének legalacsonyabb összege 328.525 Ft, a
legmagasabb összege 425.100 Ft lehet. A polgármester illetménye közérdekű
adat, mindenki tudhatja az összegét. A Pttv. 18.§. arról is rendelkezik, hogy a
polgármester polgármesteri tisztsége ellátásával kapcsolatosan felmerülő,
számlával igazolt költségeit meg kell téríteni, vagy ha a polgármester úgy dönt,
a Képviselő- testület költség általányt is megállapíthat, melynek mértéke a
tiszteletdíjának 20-30%-a lehet.
Polgármester Úr előzetesen jelezte felém, hogy az Önkormányzat anyagi
helyzetére való tekintettel lemond a költség általány megállapításáról.
Most pedig kérem a Képviselő- testületet, hogy tegye meg javaslatát a
polgármester illetményének megállapítására.
Gyurkovics Anna korelnök: Én 350.000 Ft-ot javaslok megállapítani.
Pintye Magdolna képviselő: Én 10X szorzót javaslok megállapítani, ami egy
köztes állapot. Mivel nem kérte a költség általány megállapítását, ezért javaslom
ezt az összeget.
Gyurkovics Anna korelnök: Két javaslat hangzott el a polgármester úr bérének
megállapításával kapcsolatosan. Mind a két javaslatot szavazásra teszem fel.
Pintye Magdolna képviselő javaslatát a Képviselő- testület 1 igen és 4 nem
szavazattal elutasította.
Gyurkovics Anna korelnök javaslatával a Képviselő- testület 4 igen és 1 nem
szavazattal egyetért.
A Képviselő- testület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
42/2010.(X.14.) KT számú
határozata
a polgármester bérének megállapításáról
A Képviselő- testület

1./ A Pttv. alapján a főállású polgármesteri jogviszony
létesítését tudomásul veszi.
2./ A polgármesteri tisztség ellátásáért Görög László
Zsolt /szül: Baktalórántháza 1974.01.04. an: Jóni
Katalin / 4362 Nyírgelse Jókai u. 3. szám alatti lakos
polgármesteri illetményét 2010. október 03. napjától
kezdődően havi 350.000 Ft összegben állapítja meg.
3./ A polgármesteri tisztség ellátásához erőt, egészséget
kíván!

Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett.
6. napirend: Alpolgármester megválasztására Szavazatszámláló Bizottság
létrehozása
Előadó: Gyurkovics Anna korelnök
Gyurkovics Anna korelnök: Az alpolgármester megválasztása titkos
szavazással történik. A szavazás lebonyolításhoz szükséges egy
Szavazatszámláló Bizottság létrehozása. A bizottság tagjainak javaslom: Kulin
Béla Mihály elnök, Pócsi Józsefné, Kapási József tagok.

A Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal elfogadta
Szavazatszámláló bizottság személyi összetételét a következőképpen:

a

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
43/2010.(X.14.) KT számú
határozata
az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos
feladatokról
A Képviselő- testület
Az alpolgármester megválasztásával kapcsolatos
szavazási
feladatok
lebonyolítására

Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek
személyi összetétele az alábbi:
Elnök: Kulin Béla Mihály
Tagjai: Pócsi Józsefné
Kapási József
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett:
7. napirend: Alpolgármester megválasztása
Gyurkovics Anna korelnök: Felkérem a Polgármester Urat, tegye meg
javaslatát az alpolgármester személyét illetően.
Görög László polgármester: Két alpolgármestert is szeretnék javasolni.
Molnárné Goda Gabriella Klára, mint gazdasági ügyekért felelős alpolgármester,
Pintye Magdolna Mária, mint társadalompolitikáért felelős alpolgármester.
Kérem, hogy a szavazólapokra kerüljön fel mind a két jelölt neve.
Gyurkovics Anna korelnök a szavazás lebonyolítására technikai szünetet rendelt
el.
A szavazás lebonyolítására a polgármesteri iroda helyiséget jelöli ki.
Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, hogy gondoskodjanak a
szavazólapok kiosztásáról, és a titkos szavazás lebonyolításáról.
Technikai szünet.
A technikai szünet után Gyurkovics Anna korelnök ismerteti a szavazás
végeredményét. (A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv mellékelve!)
Gyurkovics Anna korelnök: A Képviselő- testület Molnárné Goda Gabriella
Klára képviselőt 5 igen és 1 nem szavazat arányában megválasztotta
alpolgármesternek.
Pintye Magdolna Mária képviselőt a Képviselő- testület 2 igen és 4 nem
szavazat arányában nem választotta meg alpolgármesternek.
A Képviselő- testület 5 igen és 1 nem szavazattal Molnárné Goda Gabriella
Klára képviselőt megválasztotta alpolgármesterré. A munkájához, sok sikert és
jó egészséget kíván!

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének

44/2010.(X.14.) KT számú
határozata
az alpolgármester megválasztásáról
A Képviselő- testület
Molnárné Goda Gabriella Klára /szül: Debrecen
1961.03.20. an: Balogh Klára / 4362 Nyírgelse Kossuth
u. 8. szám alatti lakost Nyírgelse Község
Önkormányzat Képviselő- testületének társadalmi
megbízatású alpolgármesterévé megválasztotta.

Gyurkovics Anna korelnök: Mivel az Alpolgármester Asszony nincs jelen a
testületi ülésen, ezért a következő napirendi pont tárgyalása elmarad.
Sorrendben a kilencedik napirendi pont tárgyalása következett.
9. napirend: Az alpolgármester javadalmazásának megállapítása
Dr. Lakatos Péter jegyző: A Pttv. 4.§. (2) bekezdése értelmében a Képviselőtestület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek tiszteletdíjat állapíthat meg.
Az alpolgármester illetményét is összegszerűen kell megállapítani. A tiszteltdíj
összegét a köztisztviselői illetményalap és a lakosságszám arányában
megállapított szorzószám összege adja. Az alpolgármester illetménye nem
haladhatja meg a polgármester illetményét. A Pttv. 4.§. (3) bekezdése
értelmében a Képviselő- testület az alpolgármester írásban benyújtott kérésére
mellőzheti a tiszteletdíj megállapítását. Molnárné Goda Gabriella Klára
Képviselő Asszony írásban kérte a Képviselő- testületet, hogy alpolgármesterré
történő választása esetén ne állapítson meg részére tiszteletdíjat.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
45/2010.(X.14.) KT számú
határozata

az alpolgármester javadalmazásával kapcsolatosan
A Képviselő- testület
Molnárné Goda Gabriella Klára alpolgármesternek írásbeli
kérésére tiszteletdíjat és költség általányt nem állapít meg.
Sorrendben a tízedik napirendi pont tárgyalása következett.
10. napirend: A képviselői tiszteletdíjak, természetbeni juttatások megállapítása.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Amennyiben a képviselőnek van főállása, a
munkáltatónak kötelessége elengedni a dolgozót a testületi ülésekre. A kieset
munkaidő megtérítésére a Képviselő- testület köteles. E mellett a Képviselőtestület a képviselőknek rendeletében tiszteletdíjat is megállapíthat. A tiszteletdíj
összege nem haladhatja meg a 38.650 Ft és a 1,3X szorzó szorzatának összegét,
ami bruttó 50.245 Ft. A Képviselő- testület tagjai az ülést megelőzően írásban
lemondtak tiszteletdíjukról, annak megállapítását nem kérik.
Pintye Magdolna képviselő: Mivel a Polgármester Úr lemond a költség
általányáról, ezt nekünk is tolerálni kell. Már előző ciklusban is volt erről szó,
csak akkor nem volt lemondás.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha ezzel mindenki egyet ért, akkor a Képviselők
tiszteletdíjának megállapításáról szóló rendeletünket hatályon kívül kell
helyezni.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
11/2010.(X.19.) KT számú
rendelete
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának, a képviselő-testület bizottsági képviselő és nem
képviselő tagjainak tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásáról szóló
17/2006. (XII.13.) KT számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezésérő

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 14.§. (1) bekezdésében és 17.§. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV
törvény 20.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1.§.
A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, a
képviselő-testület bizottsági képviselő és nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és juttatásáról szóló 17/2006. (XII.13.) KT
számú önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
(2) Ezen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán való
kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Nyírgelse, 2010. október 14.

Görög László Zsolt
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kihirdetve: 2010. október 19.

Dr. Lakatos Péter
jegyző
Sorrendben a tizenegyedik napirendi pont tárgyalása következett.
11. napirend: A képviselői összeférhetetlenséget, illetve az önkormányzati
képviselők és polgármester vagyonnyilatkozatát ellenőrző bizottság tagjainak
megválasztása

Dr. Lakatos Péter jegyző: A Polgármesternek és a képviselőknek, valamint a
velük közös háztartásban élő hozzátartozóiknak minden év elsejét követő 30.
napig, első alkalommal megbízó levele átvételét követő 30. napig
vagyonnyilatkozatot kell tenni.
A polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozata nyilvános, de a
hozzátartozóké nem, csak a Bizottság tagjai nézhetnek bele ellenőrzés céljából.
Ha a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét valaki is elmulasztja, akkor nem
gyakorolhatja tovább a tisztségét.
Görög László polgármester: A Bizottság tagjaink az alábbi képviselőket
javaslom: Pintye Magdolna elnök, Pócsi Józsefné, Kapási József tagok.
Pintye Magdolna képviselő: A Bizottságnak egy évben csak egyszer kell
üléseznie. A feladata csak annyi, hogy a vagyonnyilatkozatokat át kell venni, a
vagyoni helyzetet nem kell vizsgálni.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal , egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
46/2010.(X.14.) KT számú
határozata
a képviselői összeférhetetlenséget, illetve az
önkormányzati
képviselők
és
polgármester
vagyonnyilatkozatát ellenőrző bizottság személyi
összetételéről
A Képviselőtestület
A Képviselői összeférhetetlenséget, illetve az
önkormányzati
képviselők
és
polgármester
vagyonnyilatkozatát ellenőrző bizottság személyi
összetételét az alábbiak szerint hagyta jóvá:
Elnöke: Pintye Magdolna képviselő
Tagjai: Pócsi Józsefné
Kapási József
Sorrendben a tizenkettedik napirendi pont tárgyalása következett.

12. napirend: SZMSZ módosítása és megbízás adása annak további
felülvizsgálatára
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az előző napirendi pontban a testület megválasztotta
a bizottság új tagjait, ezért a SZMSZ- ünket módosítani szükséges.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2010.(X.19.) KT számú
rendelete
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatról szóló 7/2007.(IV.05.) KT számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Képviselő-testület
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 18.§. (1)
bekezdésében, 3. számú melléklet tekintetében a helyi önkormányzati
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI törvény 10/A. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. §. (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1.§.
A 7/2007.(IV.05.) KT számú önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
helyébe a következő rendelkezés lép:
A 7/2007.(IV.05.) KT számú rendelet 3.sz. melléklete
„Az állandó bizottságok összetétele
”I. Képviselői Összeférhetetlenséget, illetve az Önkormányzati képviselők és a
Polgármester Vagyonnyilatkozatát Ellenőrző Bizottság
Elnöke: Pintye Magdolna Mária képviselő
Tagjai : Pócsi Józsefné képviselő
Kapási József képviselő

2.§.
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon – hirdetőtáblán való
kifüggesztéssel – a jegyző gondoskodik.

Nyírgelse, 2010. október 14.

Görög László Zsolt
polgármester

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kihirdetve: 2010. október 19.

Dr. Lakatos Péter
jegyző

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

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
47/2010.(X.14.) KT számú
határozata
megbízás az SZMSZ felülvizsgálatával kapcsolatban
A Képviselő- testület
megbízza Dr. Lakatos Péter jegyzőt az SZMSZ
felülvizsgálatával és annak 2010. december 31. napjáig
a Képviselő- testület elé terjesztésével

Sorrendben a tizenharmadik napirendi pont tárgyalása következett.

13. napirend: Egyebek
Dr. Lakatos Péter jegyző: Fontosnak tartom tájékoztatni a képviselőket az
összeférhetetlenségi okokról, erről egy írásbeli tájékoztatót készítettem. Az
összeférhetetlenséget 30 napon belül meg kell szüntetni. Kérem, hogy a
tájékoztatót mindenki olvassa át, s akinél felmerül az összeférhetetlenség ténye,
az jelentse be a jegyzőnél.
A gazdasági programot is el kell készíteni a 4 éves ciklusra 6 hónapon belül. A
Képviselő- testületnek felhatalmazást kell adnia a polgármesternek és az
alpolgármesternek, hogy ezt elkészítse.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
48/2010.(X.14.) KT számú
határozata
a gazdasági program elkészítésével kapcsolatosan
A Képviselő- testület
megbízást
ad
a
polgármesternek
és
az
alpolgármesternek, hogy a 4 évre szóló gazdasági
programot előkészítse, és legkésőbb 2011. április 30.
napjáig elfogadásra a testület elé terjessze

Kerékgyártó András gk. esperes: Nagyon jó volt hallani, hogy a polgármester
és a képviselők egyaránt lemondanak járandóságukról a falu érdekében, így jó
példával szolgálnak a falu lakossága számára is. Tudni kell áldozatot hozni. Meg
kell érteni, hogy először hozzá kell tenni, hogy majd abból el is tudjunk venni.
Bizalmamat leteszem az új vezetés mellett. Remélem a lemondásnak gyümölcse
lesz az előremenetel érdekében. A Munkájukhoz jó egészséget kívánok, s kérem
híveimmel együtt a Jó isten áldását.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Szeretnék tájékoztatást adni az Önkormányzat
anyagi helyzetéről. Az adósságállomány igen magas, mint egy 31 M Ft. A
szállítói tartozások 8.843 e Ft. Legnagyobb gondot az iskola fenntartása jelenti.

Egyre kevesebb normatívát kapunk, a csökkenő gyereklétszám miatt. A
munkabéreket sem tudjuk belőle kifizetni, a hiányzó összeget más forrásból kell
előteremteni. Bízunk abban, hogy a felsőbb vezetés ezen fog változtatni, hogy a
kisiskolák és a kistelepülések megmaradjanak.
A testületi ülésen a napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás
nem hangzott el.

Gyurkovics Anna korelnök megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Gyurkovics Anna
korelnök

Dr. Lakatos Péter
jegyző

Kapási József
jegyzőkönyv hitelesítő

Kulin Béla Mihály
jegyzőkönyv hitelesítő

