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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. március
07-én megtartott testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, képviselők.
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László körjegyző, Goda Ferencné
költségvetési előadó
Meghívottak: Baboss Csilla intézményvezető
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1600-kor
megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből
4 fő képviselő jelen van.
Görög László polgármester köszönti Németi Róbertet, s elmondja a Képviselőtestület megjelent tagjainak, hogy a napirendi pontok elfogadása és
megtárgyalása előtt két pályázati lehetőségről hallgassanak meg egy rövid
tájékoztatót.
Némethy Róbert: Szennyvízkezelési pályázatról szeretnék egy pár szót
beszélni. Ebben az évben jelent meg egy kiírás az Észak- Alföldi régió számára
a 2000 fő alatti települések szennyvízkezelésével kapcsolatban. Arról van itt szó,
hogy mindenkinek az udvarán elhelyezésre kerül egy egyedileg kiépített
szennyvíztisztító berendezés. Ennek a berendezésnek az a szerepe, hogy a
keletkezett szennyvizet kezeli, s még kialakításra kerülne egy szikkasztó ágy is,
ahol a szennyvíz elszikkadna. A pályázat beadásának az a feltétele, hogy
készíteni kell egy egyedi szennyvízkezelési programot, s beadott engedélyekkel
kell rendelkezni. Maga a szennyvízkezelői berendezés jegyzői hatáskörbe
tartozik, ő adja ki rá az engedélyt. Ahhoz hogy beadható legyen a pályázat egy
megvalósíthatósági tanulmánnyal kell rendelkezni, ebben kerülnek rögzítésre az
elképzelések és a megvalósíthatósági tervek. Ezt még előzetesen a pályázat
benyújtása előtt jóvá kell hagyatni a Területi Vízgazdálkodási Tanáccsal, amit a
pályázat beadása előtt 30-40 nappal kér. Feltétele még a pályázatnak az is, hogy
a lakosság 50%-nak kell nyilatkoznia, hogy kérné a szolgáltatást. A pályázat
támogatottsága 90%-os, s az önerőre is külön lehet pályázni. A szennyvíztisztító
kisberendezés működési elvéről szeretnék adni egy kicsit bővebb tájékoztatást.
Van egy kismedence, ahova a szennyvíz belefolyik ennek az áramoltatása egy

elektromos motor segítségével működik, ott leülepszik, s a már megtisztított
szennyvíz áramol tovább egy hátsó medencébe, ahol elszikkad.
Pócsi Józsefné képviselő: A teljes lakosság 50%-nak kell a hozzájárulása?
Gyurkovics Anna képviselő megérkezett, így már 5 fő képviselő van jelen az
ülésen.
Némethy Róbert: Igen ez nagyon fontos, mert a pályázathoz csatolni kell
ezeket a nyilatkozatokat, helyrajzi számokkal együtt.
Nagy László körjegyző: Egy ingatlanra vetítve kb. mennyi a kiépítés költsége?
Némethy Róbert: A háztartás nagyságától függően 800-1000 e Ft. Ezt a
lakástakarék-pénztári befizetésekből szokták fedezni.
Nagy László körjegyző: Mennyibe kerül az üzemeltetés?
Némethy Róbert: Csak a villanymotor fogyasztásának a költsége terheli a
lakosokat.
Nagy László körjegyző: Referenciamunka van itt a környéken?
Némethy Róbert: Nincs, csak a Dunántúlon. A pályázat benyújtásának a
határideje május 02. s akkorára minden egyes engedélynek és tanulmánynak,
kötelező mellékletnek meg kell lennie.
Görög László polgármester: Előzetesen erről tájékoztatni kell a lakosságot,
hogy igényelnék e a szolgáltatást.
Nagy László körjegyző: Javaslom, egy lakossági fórum összehívását, s ott
tudjuk tájékoztatni a részletekről a lakosságot.
Görög László polgármester: Ezzel a javaslattal én is egyet értek, addig nincs
értelme belemenni a részletekbe, a meddig nem tudjuk a lakosság álláspontját és
igényeit.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének

16/2012.(III.07.) h a t á r o z a t a
Lakossági fórum összehívása szennyvíz pályázat
ügyében
A Képviselő- testület
felkéri Görög László polgármestert és Nagy László
körjegyzőt, hogy a szennyvízhálózat kiépítésével
kapcsolatosan
lakossági
fórumot
összehívni
szíveskedjenek, s a pályázat feltételeiről a lakosságot
tájékoztassák
Némethy Róbert: Van még egy másik pályázati lehetőség is a LED-es izzók
cseréje a közvilágításban. A megtakarításból lehetne fedezni a beruházás
költségeit. Az Önkormányzatnál ez úgy jelentkezik, hogy kisebb összeget fizet
közvilágításra.
Pintye Magdolna képviselő: Volt már ezzel kapcsolatban előzetesen is
tájékoztatás, de nem tudjuk, hogy mikor jár le a szerződésünk a karbantartásra
vonatkozóan, s azért vetettük ezt el.
Görög László polgármester: Ennek utána fogunk nézni, hogy mikor fog lejárni
a karbantartói szerződés, s csak utána tudunk erre visszatérni.
Görög László polgármester megköszöni a tájékoztatást.
Ezek után javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak a megtárgyalására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.
1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)
2./ Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)
3./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Nagy László körjegyző (írásbeli előterjesztés)
4./ 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)

5./ Egyebek

1./ Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Görög László polgármester: Kaptam felhatalmazást a Képviselő- testülettől,
hogy járjak el a Varga Imre és családja vízvisszakötősének ügyében. Ez az óta
meg is történt, megállapodás alapján törlesztik a részleteket.
Körjegyzőséggel kapcsolatban a visszajelzések jók a lakosság részéről is, nincs
semmiben fennakadás, a munka ugyanúgy folyik, mint előtte.
Az encsencsi út sajnos, mint kiderült hivatalosan nem az Önkormányzat
tulajdona magánkézben van, ezzel kapcsolatban fogunk kérni állásfoglalást.
Csináltattam egy térképet, s Földkönyvet a jelenlegi állapotnak megfelelően,
amelyen bejelölésre kerültek az Önkormányzat tulajdonai.
2 millió Ft-ot nyertünk a STARTMUNKA keretében mezőgazdasági utak
kimérettetésére, amit a holnapi nap folyamán el is fognak kezdeni. Kérni fogom
a tulajdonosokat, hogy mielőtt belekezdenének a munkákba egyeztessenek az
Önkormányzattal, hogy a kellemetlenségeket elkerüljük.
A Startmunka pályázat keretében újra elnyertük a támogatást, s ebből
vásároltunk eszközöket, munkaruhát, gépeket.
A Teleház is beindult, nagy az érdeklődés, kevés a gép.
Érdemes lenne az Önkormányzatnak egy Kft-t létrehozni, mert vannak olyan
munkák, amit ha elvégzünk, nem tudjuk az Áfát visszaigényelni.
Encsenccsel is egyeztettünk, s ők mondták, hogy kölcsön adják a technológiát a
térkőgyártáshoz, s meg is mutatják a működési elvét is.
Gyurkovics Anna képviselő: Az lenne a kérdésem, hogy az Önkormányzat
nem tudna vásárolni egy szippantó kocsit?
Görög László polgármester: Nyírbátorba kell szállítani a szennyvizet, s
engedélyeket is kell beszerezni, szigorú feltételekhez kötik, de meg fogjuk
vizsgálni ennek a lehetőségét is.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
17/2012.(III.07.) h a t á r o z a t a
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett
beszámolóval kapcsolatban
A Képviselő- testület
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette
2./ Napirend: Nyírség Vízgazdálkodási Társulás megállapodás megtárgyalása
Görög László polgármester: A vízgazdálkodási Társulás a 2012. évre évi 240 e
Ft támogatás kérne az Önkormányzattól. Én azt javaslom, hogy ezt nem
fogadjuk el, csak elvi támogatást adjunk.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Hogyan számolták ki ezt az
összeget?
Nagy László körjegyző: Lakosságszám arányosan, és azzal is összefüggésbe
hozták, hogy hány főt foglalkoztatnak Nyírgelséről. 2011. évtől megszűnt a
hozzájárulás megfizetése a lakosság részéről, állami fenntartásúak lettek, s csak
elvi hozzájárulást kérnek.
Pócsi Józsefné képviselő: A földtulajdonosoktól és az Önkormányzattól
behajtották a hozzájárulást, akkor a dolgozónak miért adták oda a letermelt fát,
miért nem adták oda a lakosságnak, vagy az Önkormányzatnak?
Nagy László körjegyző: Egy átmeneti megállapodást kell kötni velük, hogy az
Önkormányzat fizet hozzájárulást, de cserébe elvár tőlük bizonyos feltételeket.
Görög László polgármester: Én azt javaslom, hogy úgy kellene módosítani a
megállapodás tervezetet, hogy a támogatjuk a társulást évi 50 e Ft-tal, de azzal a
feltétellel, ha valami baj történik a településen rendelkezésünkre bocsátanak
munkagépeket a belvízvédekezésben.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
3./ Napirend: Szociális rendelet módosítása
Nagy László körjegyző: 2009. május 06-án fogadta el a Képviselő- testület a
szociális rendeletet, ami egyszer lett módosítva, a Szociális törvény változásai
lettek rajta átvezetve. A Szociális törvény lehetőséget ad arra, hogy a
lakásfenntartási támogatás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
folyósításának a fejében tartsa rendbe a portáját és a lakókörnyezetét, ezért
kérem a Képviselő- testületet, hogy ennek megfelelően módosítsa a rendeletet.
Ez most lenne aktuális, hogy mindenki időben hozzá tudjon látni a kert
megműveléséhez, ne csússzon ki senki az időből. Azt, hogy ezt e tevékenységet
el is végezte a lakos, szemle során kell ellenőrizni, dokumentálni is kell, ahol
gond van, ott fel kell szólítani a kérelmezőt, hogy rakja rendbe a portáját és a
lakását, ha ennek nem tesz eleget fel kell függeszteni a támogatást addig, amíg
nem teljesíti a feltételeket. Erről tájékoztatni fogjuk a lakosságot, hogy mindenki
időben értesüljön róla.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
2/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló
5/2009.(V.06.) rendelet (a továbbiakban Rendelet) módosításáról:
1.§.
A Rendelet 3.§. (1) bekezdés aa) pontja helyébe az alábbi megnevezés lép:
„aa) foglakoztatást helyettesítő támogatás,”
2.§.
(1) A Rendelet II. fejezete helyébe az alábbi megnevezés lép:
„II. Fejezet

Pénzbeli ellátások
Foglakoztatást helyettesítő támogatás”
(2) Ahol a Rendelet 6.§-a és 7.§-a rendszeres szociális segélyt említ, ott
helyette foglakoztatást helyettesítő támogatást kell érteni.
3.§.
A Rendelet az alábbi 13/A §-sal egészül ki:
„13/A §.
(1) Nem állapítható meg foglakoztatást helyettesítő támogatás, szociális segély,
lakásfenntartási támogatás, illetve a már megállapított támogatást meg kell
szüntetni ha a kérelmező, illetve az ellátásra már jogosult
a.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház kerítésén kívül az útig
terjedő közterületen az árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz
tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról
nem gondoskodik,
b.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház kerítésén kívül az útig
terjedő közterületen a járda és a közterület tisztán tartásáról nem
gondoskodik,
c.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy házhoz tartozó udvar és a
lakáshoz, házhoz tartozó kert teljes területét nem műveli meg, illetve a
művelés során az udvar és a kert gaz,- gyom és szemétmentes állapotáról
nem gondoskodik
d.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy művelésre alkalmatlan
kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik,
e.) az általa életvitelszerűen lakott lakás, vagy ház állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának
biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik,
f.) aki nem veszi igénybe a szilárd hulladékszállítást, mint közszolgáltatást, s
annak rendjéhez nem alkalmazkodik.
(2)A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek
maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai
szerint vizsgálja.

(3)A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a
jogosultat 5 (öt) napos határidő tűzésével a jegyzőnek- az elvégzendő feladatok
konkrét megjelölésével- fel kell szólítania.
(4)Az (1)- (3) bekezdésben foglaltakról a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor
szóban, valamint a döntés meghozatalakor írásban tájékoztatni kell.
(5) Az (1)- (3) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell a folyamatban lévő
ügyekben is.”
4.§.
Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba.

Nyírgelse, 2012. március 07.

Görög László
polgármester

Nagy László
körjegyző

4./ Napirendi pont: 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Görög László polgármester: A Képviselő- testület már tárgyalta egyszer a
2012. évi költségvetést, s ezzel kapcsolatban az alábbi módosítások történtek.
Nyári diákmunkára tettem javaslatot. A költségvetésbe erre elkülönítettünk egy
összeget, valamit beterveztük a Nyugdíjas Egyesületnek és a Polgárőrségnek is a
200-200 e Ft támogatást, amit előzetesen kért a Képviselő- testület.
Magyar Lászlóné a Szkander Egyesület elnöke, egy kéréssel fordult a
Képviselő- testülethez, amit szeretném, ha mindenki meghallgatna.
Magyar Lászlóné: A tavalyi évben is itt voltam, de akkor nem volt az
Önkormányzatnak arra lehetősége, hogy támogassa az Egyesületet. El
szeretnénk menni az Európa bajnokságra az elért eredményeink alapján, de
ennek a költségei igen magasak.
Görög László polgármester: Mennyi összegre lenne szüksége az egyesületnek?
Magyar Lászlóné: Hárman vagyunk benne a csapatba, akik utaznának az
Európa bajnokságra, s személyenként 50 e Ft-ra lenne szükségünk.

Görög László polgármester: Nekem az a véleményem, hogy támogassuk a
csapatot.
Pintye Magdolna képviselő: Csak arra kellene a támogatás, hogy az Egyesület
tagjai el tudjanak menni az Európa bajnokságra?
Magyar Lászlóné: Igen, a többi hazai versenyre el tudunk menni, de erre a
bajnokságra már nem.
Pintye Magdolna képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy támogassuk az
Egyesületet, szép eredményeket érnek el.
Görög László polgármester: Az a javaslatom, hogy a Szkander Egyesületet is
támogassuk 200 e Ft-tal, mint a többi civil szervezetet. Úgy gondolom ennyi
támogatást megérdemel az Egyesület.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
18/2012.(III.07.) h a t á r o z a t a
a Szkander Sportegyesület támogatásával kapcsolatban
A Képviselő- testület
200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint támogatást szavaz
meg a Szkander Sportegyesület részére.
Utasítja a költségvetési előadót, hogy ezen módosítást
a költségvetésen átvezetni szíveskedjenek.

Gyurkovics Anna képviselő: A Polgárőrség azzal a kéréssel fordul a
Képviselő- testülethez, hogy egy helyiséget biztosítson a számukra, ahol az
eszközeiket el tudják helyezni.
Görög László polgármester: Én mondtam nekik, hogy külön helyiséget nem
tudok biztosítani a számukra, az eszközeiket a Nyugdíjas Klubba, egy
szekrénybe is el tudják helyezni. Én azt is felajánlom a Nyugdíjas Egyesületnek,
hogy a József Attila utcán lévő szolgálati lakást felszerelem gáztűzhellyel,

mindenféle eszközökkel, hogy ott tudjanak összejönni, s akár egy egész napot is
közösen eltölteni. Erről tájékoztatni is fogom az Egyesület tagjait.
Most pedig térjünk vissza a költségvetés tárgyalásához.
Megkérem Baboss Csillát, a Szent György Idősek Otthona vezetőjét, hogy
ismertesse az intézmény költségvetését.
Baboss Csilla intézményvezető: Arról szeretném tájékoztatni a Képviselőtestületet, hogy amikor tartottam a negyedéves beszámolómat, már akkor
jeleztem, hogy nem lesz a költségvetés tervezésekor plusszos a költségvetés. A
bérek és járulékai már önmagában olyan összeget vonnak maga után, ami igen
megterheli a költségvetésünket. 6 fő ápoló alkalmazása szükséges ahhoz, hogy
az idősek ellátása zökkenőmentes legyen. A többi költséget pedig a tavalyi
tényleges fogyasztás alapján kalkuláltuk ki.
Pócsi Józsefné képviselő: Nekem kevés volt ahhoz az idő, hogy át tudjam nézni
az anyagot.
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az előzetesen megtárgyalt és
előterjesztett költségvetéshez képest csak azok a változások lettek átvezetve a
költségvetése, amit az előterjesztésben is leírtunk.
Nagy László körjegyző: Igaz a formája megváltozott, de így fogadja el az
Államkincstár, így kell benyújtani az illetékes szervekhez.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A mezőőr költségei hova lettek
betervezve?
Goda Ferencné költségvetési előadó: A Községgazdálkodás szakfeladatra, ami
az Önkormányzatnál van összesítve.
Görög László polgármester: A nyári diákmunka lehetőségét azért vetettem fel,
mert nincs elég közmunkás, aki a napi feladatokat el tudná végezni, s nyáron a
gyerekek tudnának segíteni.

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének

3/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2012. évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.
1.§. A rendelet hatálya
(1) a rendelet hatálya a Képviselő- testületre, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2.§. A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését
341694 E Ft költségvetési bevétellel
341694 E Ft költségvetési kiadással
27895 E Ft költségvetési hiánnyal
9636 E Ft – ebből működési
18259 E Ft
felhalmozási
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet
1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő- testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2. melléklet
részletezi.
(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot
meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a
Kormány hozzájárulása szükséges.
(5) A normatív hozzáhárulásokat jogcímenként a Képviselő- testület 6.
melléklet alapján hagyja jóvá.

3.§. A költségvetés részletezése
A Képviselő- testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg.
(1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait
felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(3) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből
kezességvállalásból fennálló kötelezettségei nincsenek.

és

(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot
keletkeztető ügyekből származó tárgyévi fizetési megállapításához a 4.
melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnak 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
nincsenek.
(6) Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. mellélet
szerint határozza meg.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket,
valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való
hozzájárulást a 10. mellélet szerint hagyja jóvá.
(8) A 2.§. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások
önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az
éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát
költségvetési szervenként, feladatonként a 11.1-11.3. melléklet határozza
meg.
Az Önkormányzat a kiadások között 4.984 e Ft általános, 100 E Ft céltartalékot
állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő- testület fenntartja
magának.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
Képviselő- testület fenntartja magának.

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben
engedélyezett létszámát 31 főben, a közfoglalkoztatottak létszám- előirányzatát
19 főben állapítja meg a Képviselő- testület.
4.§. A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
költségvetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg
nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának
2%-át. Ennek fedezésére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a
személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás
szolgálhat.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy
hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a
költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az
egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes
kikérésével- önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt
adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A
költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében –
nemleges adat esetén is- havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.
5.§. Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő- testület dönt.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját
hatáskörben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között
átcsoportosíthatóak. A polgármester a saját hatáskörében végrehajtott

módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő- testületet 30 napon
belül tájékoztatja.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajt
végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának
növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok
jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A
költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási
előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a
tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő- testületet
tájékoztatja.
(5) A Képviselő- testület –első negyedév kivételével- negyedévenként,
testületi ülésekhez igazodó időpontban, de legkésőbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei
hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon –a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő- testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Képviselő- testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat
valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok
felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.
Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget vonz maga után.
7.§. A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat- felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását
szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és
egyéb
közterhek
előirányzataival
minden
esetben,
egyéb
előirányzatokkal
a
79/2011.(XI.30.)
határozattal
elfogadott
munkamegosztási
megállapodásban
foglaltaknak
megfelelően
rendelkezik.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról,
munkafolyamatai megszervezéséről oly módón gondoskodik, hogy az
biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos
felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi
szabályozás figyelembe vételével, a felelősség a mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(5) Az ügyfélszolgálati iroda, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat- módosításról a jegyző által elrendelt formában kötelesek a
naprakész nyilvántartást vezetni.
7.§. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1)

Az Önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a
jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2)

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a kistérségi társulás
feladatellátása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8.§. Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2012. január 01-én lép hatályba.

Nyírgelse, 2012. március 07.

Görög László
polgármester

Nagy László
körjegyző

5./ Napirend: Egyebek
Görög László polgármester: Hétfőn 9 fő megy fel Budapestre az Élelmiszer
Bankhoz önkéntes munkára.
Kerékgyártó András Esperes Úr azzal a kéréssel keresett meg engem, hogy a
régi Temető területéről teljes egészében le kellene a fát termelni. Én azt
mondom, ebbe ne menjünk bele, csak a ritkításba, mert ott még sírok is vannak,
nehogy baj legyen belőle.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A Konyha bérbeadási szerződése
mikor fog lejárni? Az épület is elég rossz állapotban van.
Görög László polgármester: 2013-ban fog lejárni a szerződés, de a vállalkozó
a szerződésben vállalta az épület állagának a megóvását és az esetleges
karbantartási munkákat.
Goda Ferencné költségvetési előadó: 10.840 Ft bérleti díjat fizet minden
hónapban az épület bérletéért.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A Gyógyszertár és a
Takarékszövetkezet nem szól vissza a bérleti díj emelésével kapcsolatban,
fizettek már bérleti díjat?
Goda Ferencné költségvetési előadó: Nem tudjuk, a pénztárba fizetik be a
bérleti díjakat.
Görög László polgármester: Szeretném kérni abban a testület támogatását,
felhatalmazását hogy egy Kft-t tudjunk létrehozni, hogy a lakosság körében
mezőgazdasági munkákat /szántás, tárcsázás, szállítás, fafűrészelés/ is el tudjuk
látni.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én támogatom, meg kell
érdeklődni, hogyan lehet ezt kivitelezni és megvalósítani.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
19/2012.(III.07.) h a t á r o z a t a

Kft létrehozásáról
A Képviselő- testület
felhatalmazza Görög László polgármestert, hogy a Kft.
létrehozásával kapcsolatban érdeklődjön, s erről
utólagos tájékoztatást adjon.

A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Molnárné Goda Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagy László
körjegyző

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő

