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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLET 
 
2016. március 03-án megtartott  
 testületi ülésének 
 

a) jegyzőkönyve 
b) határozata 
c) előterjesztése 
d) tárgysorozata 

 
T Á R G Y S O R O Z A T A 

 
Napirend előtt:  
 
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének   /2016. (III.7.) 
önkormányzati rendelete Nyírgelse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
Előadó: Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
2./Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének                         
3/2014.(III.7.) önkormányzati rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló  4/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
3./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének    /2016.(III.7.) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 11/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
4./Görög László Zsolt polgármester szabadság ütemezéséről 
Előadó: Görög László polgármester  
 
5./ Tájékoztató a Nyírgelsei Sport Club 2014. évi beszámolójáról 
Előadó: Görög László polgármester  

     Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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6./ Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata 
Előadó: Görög László polgármester  
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
7./ Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda kérelme 
Előadó: Görög László polgármester  
                 Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
8./Kovács Miklós kérelme 
Előadó: Görög László polgármester  
                 Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
9./ Tájékoztató a Nyírgelsei vadászterület határvonal kijelölésére vonatkozó végzésről 
Előadó: Görög László polgármester  
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
10./ Tisza- Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. javára elbirtoklás jogcímén történő 
tulajdonszerzéshez hozzájárulás 
Előadó: Görög László polgármester  
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
11./ Egyebek 
 
 
 
Nyírgelse, 2016. március 03. 
 
 
 
        Görög László  
        polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2016. március 03-án 
0900-kor megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Földesi László alpolgármester 

Kovács Miklós képviselő 
  Tóth József képviselő 
  Zoltai László képviselő 
  Pintye Magdolna képviselő 
  Kiss István képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző 
          Sárréti Barbara aljegyző 
            
Meghívottak: Szucsányi Annamária mb. intézményvezető 
  Baboss Csilla intézményvezető 
  Szabóné Nagy Csilla védőnő 
 
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból             
7 fő jelen van. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss István és Tóth József képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal megszavazta a 
napirendi pontokat: 
 
Napirend előtt: 
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a 
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének   /2016. (III.7.) 
önkormányzati rendelete Nyírgelse Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
Előadó: Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
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2./Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének                         
3/2014.(III.7.) önkormányzati rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló  4/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
3./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének    /2016.(III.7.) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 11/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
4./Görög László Zsolt polgármester szabadság ütemezéséről 
Előadó: Görög László polgármester  
 
5./ Tájékoztató a Nyírgelsei Sport Club 2014. évi beszámolójáról 
Előadó: Görög László polgármester  

     Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző 
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
6./ Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálata 
Előadó: Görög László polgármester  
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
7./ Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda kérelme 
Előadó: Görög László polgármester  
                 Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
8./Kovács Miklós kérelme 
Előadó: Görög László polgármester  
                 Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
9./ Tájékoztató a Nyírgelsei vadászterület határvonal kijelölésére vonatkozó végzésről 
Előadó: Görög László polgármester  
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
10./ Tisza- Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. javára elbirtoklás jogcímén történő 
tulajdonszerzéshez hozzájárulás 
Előadó: Görög László polgármester  
              Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés) 
 
11./ Egyebek 
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Napirend előtt:  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a kiküldött írásos tájékoztatóhoz neki 
hozzáfűzi valója, kiegészíteni valója nincsen. Azt is elmondta, hogy akinek van 
kérdése azt tegye fel. 
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a kézilabda edzések megszervezése, 
elindítása hol tart. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy megkeresték a Tranzit- Food 
Kft ügyvezető igazgatóját, Szabó Ákost, hogy támogassa a kezdeményezést, mivel a 
gyerekeket be kellene hordani edzésre Nyírbátorba, és ez költséges, de most jelenleg 
külföldön tartózkodik, s nem tudtak érdemben tárgyalni vele.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta Görög 
László polgármester napirend előtti tájékoztatóját.  
 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett. 
 
1. napirendi pont: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének    
/2016.(III.7.) önkormányzati rendelete Nyírgelse Község Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről  
 
A napirendi pont tárgyalásakor jelen volt Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző 
is.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az előzetes megbeszéléseken elhangzott 
javaslatoknak megfelelően el lett készítve az önkormányzat költségvetési 
előterjesztése. 
Felkérte Kerezsi- Papp Marian pénzügyi ügyintézőt, hogy tájékoztassa a Képviselő- 
testületet. 
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az előzetes 
megbeszélésen felmerült kérdésként, hogy a pénzmaradvány tételesen nincsen 
kimutatva. Elmondta, hogy ezért készített egy részletes tájékoztatást, amelyben 
tételesen le van vezetve, hogy mennyi a tényleges pénzmaradvány összege. Azt is 
elmondta, hogy ezért az előzetesen már ismertetett költségvetés bevételi és kiadási 
sarokszámai is változtak a pénzmaradvány összegével 152 millió forintra. Azt is 
elmondta, hogy a beruházás soron változtatásokat hajtott végre az előzetes 
megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően. Előtérbe helyezte a Ravatalozó 
felújítását, ezen belül a hangosítás kiépítésére kért árajánlatot, amely 286.000 Ft, a 
halott hűtő beszerzésének és beszerelési költségeire is kért árajánlatot, amely 
1.400.000 Ft. Azt is elmondta, hogy a Sportpályán a színpad bővítésének a 
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költségvetése is elkészült, amely előzetes számítások szerint mintegy 902.000 Ft-ba 
kerülne. Karácsonyi díszvilágítás 10 lámpaoszlopra történő kiépítését is betervezték. 
Csillag formájú alakzat, felszerelési költséggel együtt kb. 1.472.000 Ft-ba kerülne. Azt 
is elmondta, hogy kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére is szükség lenne a 
Telephelyre, s a Hivatal részére is beterveztek egy- két darab kis értékű irodai eszközt. 
Azt is elmondta, a Telephely felújítására előzetesen betervezett összeg felét hagyta 
benne a költségvetésbe. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a 
Művelődési Házba almérő felszerelésének a költsége kb. 5-10 e Ft lenne, de annak a 
kiépítése kb. 250.000 Ft/db. Azt is elmondta, hogy egy erdőtárcsa beszerzése is be lett 
tervezve. 
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy a Sportpályán, a színpad bővítésénél a 
tetőszerkezet kiépítése és festése is benne van- e ebben az összegben.  
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy a színpad 
felújításának a költségvetése úgy lett összeállítva, hogy a jelenlegi alapterületét, 
duplájára növelnék, s ehhez igazítanák a már meglévő tetőszerkezetet is.    
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az erdőtárcsa beszerzésére is kértek 
árajánlatot 350.000 Ft.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy amikor lejárt a nagytárcsa fenntartási 
kötelezettsége, azonnal el kell adni.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a tárcsának és a kotrógépnek 2016. 
decemberében jár le a fenntartási kötelezettsége. Az MTZ 550-nek 2017. évben fog 
lejárni a szárzúzónak és a pótkocsinak majd 2019-ben fog lejárni a fenntartási 
kötelezettsége.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy az iparűzési adóerő képesség 
beszámításának köszönhetően a tavalyi évhez képest 10 millió forinttal nőtt meg a 
normatív támogatás beszámítása, véleménye szerint ez nem kevés összeg. Működési 
bevételeknél megemlítette a tűzifa értékesítést. 
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezt azért kellett 
betervezni, mert az intézményekbe oda szállított tűzifát le kell számlázni az 
intézménynek, s azt is be kell tervezni a költségvetésbe. Arról is tájékoztatta a 
Képviselő- testületet, hogy igaz ez nem jár pénzmozgással, csak számlák közötti 
tranzakció, de akkor is szerepeltetni kell a költségvetésben. Az önkormányzatnál, mint 
bevétel, az intézményeknél, mint kiadás.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a pénzmaradvány összege 14 millió forint. 
Erdőgazdálkodásnál megemlítette, hogy a 2 hektáros nyárfát újra kell telepíteni, ami 
tavaly lett elültetve. Megkérdezte, hogy ki a felelőse annak, hogyan történhetett meg, 
hogy ilyen nagy arányban száradt ki a nyárfa.  
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Görög László polgármester elmondta, hogy Nagy János mezőőr van megbízva az 
erdőgazdálkodási feladatok koordinálásával, Könnyű István felügyeletével és 
irányításával egyetemben. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy oda kell figyelni a szakszerű ápolásra, 
gondozásra, mert akkor nem fogja az Erdőfelügyelőség átvenni. Azt is javasolta, hogy 
fafaj váltást kellene kérvényezni, az Erdőfelügyelőségnél, mivel a homokos talajon az 
akác jobban megél.   
 
Nagy László jegyző elmondta, hogy ő is támogatja a kezdeményezést.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy meg fogja kérdezni Könnyű Istvántól, 
hogy erre van e lehetőség, s majd annak megfelelően fogják elvégezni a telepítést.  
 
Kovács Miklós képviselő  megkérdezte, hogy az önkormányzati dolgozók ki tudták- e 
venni a 2015. évi szabadságukat. Azt is elmondta, hogy az alkalmi munkavállalással 
kapcsolatban vannak fenntartásai. Azt megkérdezte, hogy a közmunkások alkalmazása 
ellenére, miért van szükség alkalmi munkavállalók alkalmazására. Azt javasolta, hogy 
a Képviselő- testület határozza meg, hogy milyen munkákra legyen alkalmazva 
alkalmi munkavállaló. A gépjárművek karbantartásával kapcsolatban megkérdezte, 
hogyan ment tökre a Ford kilométer órája. Azt javasolta, hogy meg kell javíttatni. Azt 
MTZ 80-as traktor gumicseréjével kapcsolatban elmondta, hogy nem érti, hogyan 
vannak rajta feles gumik. Megkérdezte, hogy már így lettek megvásárolva, vagy mi 
ennek az oka. Azt is elmondta, hogy nagy az összevisszaság, nem megfelelőek a 
gumik a munkagépeken.  
 
Tóth József képviselő megkérdezte, hogy mi van az MTZ 80-ra tavaly megvásárolt 
90%-os gumikkal, azok hol vannak. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy azt neki kellene tudnia, mivel 
tavaly még ő volt a traktoros.   
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy választ vár a kérdéseire, mert amióta itt 
vannak ez így van, másfél éve nincs válasz. Azt is megkérdezte, hogy hol van az első 
hajtás. Feltette a kérdést, hogy miért kellett megvásárolni, ha nincsenek meg a 
szükséges papírjai, hogy az MTZ-t át lehessen minősítetni. Azt is elmondta, hogy 
tavaly októberben a műszaki vizsgára kölcsön kellett kérni első hidat, első és hátsó 
kereket, hogy le tudják vizsgáztatni. Felháborítónak tarja ezt az összevisszaságot. A 
bikaistálló bontási munkálataival kapcsolatban elmondta, hogy ő nem ezt kérte, hanem 
azt , hogy egy beton koszorúval erősítsék meg a szerkezetet, s óvják meg a falat a 
további károsodásoktól. Azt is kérte, hogy a Képviselő- testület had ismerhesse meg 
Barna Józsefet, a műszaki szakembert. 
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint elírás történt, nem 
kell az épületet lebontani. Azt is elmondta, hogy esetleg olyan megoldást el tud 
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képzelni, egy részét vissza kell bontani az épületnek beázás miatt, de az egészet nem 
kell lebontani.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy Barna Józseffel kint voltak a helyszínen, 
körbejárták az épületet, megvizsgálták. Barna József szakvéleményében leírta hogy 
már évek óta áznak azok a falak, s emiatt nem javasolja a födém megerősítését. 
Véleménye szerint a falak nem bírnák már megtartani a tetőszerkezetet, de még a 
betonkoszorút sem.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy szeretne Barna Józseffel kimenni a 
helyszínre, s személyesen meggyőződni arról, hogy a falak már ilyen rossz állapotban 
vannak. Azt is elmondta, hogy a falak nagy része termésköböl van, annak nem 
szabadna elporlania, mint a téglának. Azzal egyetért, hogy a tégla falat vissza kell 
bontani, de az egészet nem.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Barna Józsefet meg fogják hívni a soron 
következő testületi ülésre. Annak pedig egyáltalán nem látja akadályát, hogy 
kimenjenek a helyszínre s megnézzék az épületet.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a karácsonyi díszvilágításnál kérni kellesz 
majd több helyről is árajánlatot, mert tényleg sokba kerülnek. A legkedvezőbb 
árajánlatot kell majd kiválasztani. Azt is elmondta, hogy az E. On szerelési költsége az 
adott. Támogatja ő is a színpad bővítését. Az óvodánál megemlítette, hogy arra kell 
törekednie az óvoda vezetésének, hogy minél több gyerek menjen iskolába, mert azt 
mondják, azért tartják vissza a gyerekeket, hogy az óvodai gyereklétszámot növeljék. 
Azt is elmondta, ha csak egy mód van rá engedjék a gyerekeket iskolába. Az óvodában 
a munkaerő bővítést nem támogatja. Azt is elmondta, hogy az óvodavezetői pályázat 
kiírásánál azt fogja támogatni, hogy végre közoktatás vezetői végzetséggel rendelkező 
pedagógus legyen az óvodavezető. Az Idősek Otthonánál felvetette, hogy miért van 
szükség forgószék beszerzésére. Megkérdezte, hogy használt forgószék nem lenne- e 
megfelelő nekik, vigyenek át kettőt a Teleházból.  
 
Nagy László jegyző elmondta, hogy annak érdekében, hogy a településen az óvodát és 
az iskolát megtartsák, növelni kell a gyereklétszámot. Azt is elmondta, hogy ennek 
érdekében mindent meg kell tenni, nem kell sajnálni a munkaerő növelést sem.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy mit jelent a költségvetésben a jutalomra 
fordított 2%-os előirányzat.  
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezt a tételt kötelezően 
szerepeltetni kell a költségvetésben, s ha évvégén van rá lehetőség, akkor a rendszeres 
személyi juttatások 2%-ig adható jutalom.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy a polgármester, vagy a Képviselő- 
testület hatáskörébe tartozik a jutalom odaítélése.  
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Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a Képviselő- testület 
hatáskörébe tartozik. 
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy mit takar az, hogy a Képviselő- testület 
az előirányzatok közötti átcsoportosítást 1.000.000 Ft összeghatárig, esetenként 
500.000 Ft összeghatárig átruházza a polgármesterre. Szükséges- e ezt így beletenni.  
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy ez fontos 
eleme a költségvetési rendeletnek, bele kell ezt építeni. Azt is elmondta, hogy ez azt 
takarja, hogy a Kincstár által központilag leutalt támogatásokkal meg kell emelni a 
költségvetés főösszegét, s ezen belül lehet, hogy át is kell csoportosítani az 
előirányzatok között, s ezért kell ezt beleépíteni a költségvetési rendeletbe. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy az összeghatárral nem ért egyet. Elmondta, 
hogy a támogatások felhasználását is Képviselő- testület elé kellene hozni. 
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a nagyobb volumenű 
előirányzat átcsoportosításokat úgy is a Képviselő- testületnek kell megtárgyalnia.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy véleménye szerint minden módosításról, 
átcsoportosításról tudnia kellene a Képviselő- testületnek összeghatártól függetlenül, 
még a kisebb tételekről is. Azt is elmondta, hogy a prioritásoknál a Vasútállomáshoz 
vezető út megvilágításának a kiépítését, a Tranzit- Food Kft-hez vezető kerékpárút 
megvilágításának a kiépítését nem támogatja. A vasúti rámpa megépítését még jobban 
támogatná.  
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezek csak olyan 
felvetések, ha van rá lehetőség, meg lehetne őket valósítani, de nem szükségszerűek, 
ezekre érkeztek árajánlatok. 
 
Pintye Magdolna képviselő is elmondta, hogy nem feltétlenül kell ezeket 
megvalósítani. Azt is elmondta, hogy ezeket elvetette a Képviselő- testület.  
 
Zoltai László képviselő az alkalmi munkavállalással kapcsolatban elmondta, hogy ez 
kidobott pénz. Azt is elmondta, nem hiszi el, hogy a közmunkások között nem volt 
olyan, akire rá lehetett volna bízni a fűtést. Azt is megkérdezte, hogy aki előtte fűtött 
az miért nem volt jó. Véleménye szerint ez a pénz potyára ki lett dobva az ablakon. 
Azt is elmondta, csak akkor legyen napszámos foglalkoztatva, ha szakmunkát kell 
elvégezni.  
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy az óvodában a dolgozói létszámnövelést 
a Képviselő- testület fogja eldönteni. Azt is kérte, hogy az Idősek Otthona festési 
munkálataival kapcsolatban a beérkezett árajánlatok zárt borítékban kerüljenek a 
Képviselő- testült elé, ott kerüljenek felbontásra. Azt is elmondta, hogy csak akkor 
lehet előre haladni, ha őszintén beszélnek egymással, s a Képviselő- testület is tud 
mindenről. Azt is elmondta, hogy azt hallják a faluban, hogy az óvodában azt 
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terjesztik, ne írassák be a gyerekeket iskolába, mert nem lesz első osztály. Elmondta, 
hogy indulni fog első osztály, ha még összevontan is a második osztállyal, de akkor is 
lesz. Azt is elmondta egyet ért azzal ő is, hogy a Képviselő- testület előtt mutatkozzon 
be Barna József, mert ezzel kapcsolatban is lehet információkat hallani a faluban, hogy 
nem akar a Képviselő- testülettel megismerkedni. Azt is kérte, hogy a dr. Karácsony 
Ibolya is mutatkozzon be a Képviselő- testületnek, mert már 1,5 éve foglalkoztatja az 
önkormányzat, s nem tud róla senki semmit. Azt is elmondta, hogy annak a 4,1 főnek a 
szabadság kimutatását is szeretné látni a Képviselő- testület, akit alkalmaz az 
önkormányzat. Tudomása szerint nem lehet évekig görgetni a szabadságot, 
mindenkinek másik év március 31-ig ki kell venni az előző évi szabadságát, vagy 
elveszlik. A gépkocsik karbantartási munkálataival egyetért. A Sportpályán a színpad a 
bővítésével egyetért. A karácsonyi díszvilágításnál nagyon magasnak találja az 
összeget. Kedvező árajánlatot kell keresni. Azt is elmondta, hogy a Sportpályán az 
öltöző nagyon rossz állapotban van. A fiataloknak jobban oda kellene figyelni, az 
épületre, az állagát jobban meg kellene óvni. Azt is elmondta, hogy ő is javasolja a 
bikaistálló épületének a képviselők általi megtekintését Barna Józseffel. Javasolta, 
hogy a prioritások közül kerüljön ki a Vasútállomás és a Tranzit- Food Kft felé történő 
közvilágítás kiépítése. Azt is javasolta, hogy kerüljön bele helyette, a Művelődési 
Házba új drapéria vásárlása, új székek vásárlása. A Telephelyen épületbővítésre, 
meglévő épület felújítására 2.987.500 Ft helyett 1.500.000 Ft van betervezve. A közös 
hivatal költségeihez való hozzájárulás mértéke 4.900.000 Ft. Azt is megkérdezte, hogy 
ebben van e változás. A költségvetési rendelet szövegezésénél kérte, hogy legyen 
belefoglalva a jutalmazás elbírálása a Képviselő- testület hatásköre. Azt is kérte, hogy 
az előirányzatok átcsoportosításánál amennyiben lehetséges az összeghatárt 200.000 
Ft-ra csökkentsék le, hogy a Képviselő- testület dönthessen a nagyobb volumenű 
átcsoportosításoknál. Azt is elmondta, hogy így majd így elkerülhetőek a konfliktusok, 
nem merülnek fel senkiben a kételyek sem. Kérte, hogy az elmaradt Telephely bejárás 
is minél hamarabb történjen meg, ezzel is megakadályozva a feszültségkeltést, a 
konfliktusok kialakulását. Az alkalmi munkát ő sem támogatja, csak abban az esetben, 
ha indokolt a szakember alkalmazása.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy egyeztetéseknek köszönhetően a 
Kistérségi Társuláshoz való hozzájárulás mértéke 3.000.000 Ft-ról 2.746.000 Ft-ra 
csökkent. Azt is elmondta, ha a jelzőrendszeres szolgáltatás működtetését évközben 
vissza veszi az állam ,akkor ez az összeg még tovább is csökkenhet. Arról is 
tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a mai nappal új ember látja el a családjóléti 
szolgálattal kapcsolatos feladatokat, heti két napot fog a településen tölteni. Azt is 
elmondta, hogy Vinczéné Erika csak Nyírmihálydiban fogja ellátni a családjóléti 
feladatokat, mert ott magas az esetszám. Közös hivatal tekintetében a hozzájárulás 
mértéke 4.900.000 Ft-ról 7.200.000 Ft-ra emelkedett, mert a jegyző bérének és egyéb 
költségeinek a finanszírozását mind a három önkormányzat egyenlő mértékben viseli. 
 
Nagy László jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben változott meg a közös hivatalok 
finanszírozása. 2015. január 01-től a közös hivatal önálló költségvetési szerv, önállóan 
hívja le az állami normatívát is. Azt is elmondta, hogy a központi normatívából nem 
tudja a közös hivatal fenntartani magát, azért kell az önkormányzatoknak kiegészíteni. 
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Nyírgelse tekintetében az államilag finanszírozott dolgozói létszám 3,26 fő, plusz a 
jegyző. A bevételek megosztása a körjegyzőségen belül lélekszám arányos, és most 
már a dologi kiadásokhoz való hozzájárulás is lélekszám arányosan van megosztva. A 
tavalyi évben közös testületi ülésen a három település úgy döntött, hogy új dolgozói 
létszám, az aljegyzői státusz beállítását szavazta meg. A tavalyi évben az aljegyző 
költségeinek a finanszírozásához Penészlek 250.000 Ft-tal Encsencs 500.000 Ft-tal 
járult hozzá. Jelenleg Nyírgelsén az aljegyzővel együtt 5 fő köztisztviselő látja el a 
hivatali feladatokat.   
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogyan lakul az aljegyző munkája. A 
jegyző is azokon a napokon fog jönni, mint eddig, az aljegyző pedig teljes 
munkaidőben itt lesz Nyírgelsén, nem kell neki elmenni másik településekre. 
 
Nagy László jegyző elmondta, hogy az aljegyző, mind a három településnek az 
aljegyzője, de Nyírgelsén van a szolgálati helye, s a jegyzőt tartós távollét esetén 
helyettesíti a másik két településen is.  
  
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az egyeztető megbeszélésen az is 
elhangzott, ha helyettesíteni kell a jegyzőt az aljegyzőnek a másik két településen, 
akkor a két település hozzájárulása is változni fog az aljegyző béréhez.   
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a nyírgelsei hozzájárulásban az 
aljegyző béréhez való hozzájárulás van benne, a jegyző jubileumi jutalmához való 
hozzájárulás, s a köztisztviselők többlet foglakoztatásához való hozzájárulás. 
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a köztisztviselők 
foglalkoztatásához az aljegyző bérén kívül nem kell külön hozzájárulni, mert azt az 
állam lefinanszírozza, még marad is kb. 2,4 millió forint. Azért ilyen magas a 
hozzájárulás mértéke mert az aljegyző bérét 100%-ban a nyírgelsei önkormányzat 
finanszírozza.  
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy akkor majdnem 10 millió forinttal kell 
hozzájárulni a közös hivatal működéséhez.  
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy lényegében 
igen, mert az aljegyző költségeit Nyírgelse 100%-ban fedezi.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy egyetért az előtte elhangzottakkal. 
Kérte, hogy az írásos előterjesztésből kerüljön ki a Vasútállomás és a Tranzit- Food 
Kft. felé a közvilágítás kiépítése.   
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy másnak lesz- e jubileumi jutalom.  
 
Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy másnak 
nincs, csak a jegyzőnek. 
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Görög László polgármester elmondta, hogy most már a közös hivatalhoz való 
hozzájárulásnál nem csak a bevétel elosztása lesz létszámarányos, hanem a kiadás 
elosztása is.   
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy minden olyan beruházás, amely a 
közeljövőben meg fog valósulni a településen, csak a Képviselő- testület engedélyével, 
és hozzájárulásával jöhet létre. Tartalékot kell képezni, s ennek az alapnak a terhére a 
Képviselő- testület majd eldönti, hogy kit támogat, és mit finanszíroz belőle. Azt is 
elmondta, hogy az intézményvezetőknek is tudomásul kell azt venni, hogy csak akkor 
lehet a beszerzéseket megvalósítani, ha a polgármester vagy a Képviselő- testület 
hozzájárul, ne hivatkozzanak arra, hogy benne van a költségvetésben. Minden 
intézményvezetőt, minden dolgozót az motiváljon, hogy tisztelje amilye van, a rábízott 
feladatokat tudása legjava szerint lássa el, s ne tegyen megjegyzést a mindenkori 
hatalom képviselőjére.  
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy szeretne választ kapni a dolgozók 
szabadságának az alakulására.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a soron következő testületi ülésre 
elkészítenek egy kimutatást az önkormányzati dolgozók és a köztisztviselők 
szabadságával kapcsolatban.  
 
Pintye Magdolna képviselő kérte, hogy kerüljön tisztázásra a jutalom és az 
előirányzat átcsoportosítás kérdése.  
 
Sárréti Barbara aljegyző megkérte, hogy a Képviselő- testület tegyen javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy kinek küldjön megkeresést az Idősek Otthona festési munkálataival 
kapcsolatban.  
 
Zoltai László képviselő javasolta Hanzel László és Tölgyesi András nyírgelsei 
lakosokat.  
 
Kiss István képviselő Magyar Csaba nyírgelsei lakost javasolta.  
 
Kovács Miklós képviselő Tóth Ferenc nyírmihálydi vállalkozót, Fekete László 
nyírbogáti vállalkozót és Dobos Sándor nyíadonyi vállalkozót javasolta. 
 
Tóth József képviselő Seres István nyíradonyi vállalkozót javasolta. 
 
Kiss István képviselő Spiczmüller József nyírbátori vállalkozót javasolta. 
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy egyeztetett a Magyar 
Államkincstárral a jutalom és az előirányzat átcsoportosítással kapcsolatban. A 
jutalommal kapcsolatban elmondta, hogy kötelező eleme a költségvetési rendeletnek, 
törvényi előírás, benne kell, hogy legyen, s 2%-tól kevesebb nem lehet. Azt is 
elmondta, hogy plusz pontként viszont bele lehet írni a rendeletbe, hogy a jutalom 
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kifizetése Képviselő- testületi döntéshez kötött legyen. Az előirányzat 
átcsoportosításnál azt a választ kapta, hogy benne kell, hogy legyen a költségvetési 
rendeletbe minimum 200.000 Ft-tal, mert eddig az összeghatárig vállalhat önállóan 
kötelezettséget a polgármester.   
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy a tartalékalapot növelni kellene, egy 
esetleges pályázat önerejéhez fedezetet biztosítani. Azt is elmondta, hogy nem 
javasolja az 1.500.000 Ft betervezését a telephely bővítésére, felújítására.  
 
Kovács Miklós képviselő azt javasolta, hogy hagyjanak ott 500.000 Ft-ot, s 1.000.000 
Ft-ot tegyenek bele a tartalékalapba.  
 
Görög László polgármester azt javasolta, hogy a telephely felújítására elkülönített 
1.000.000 Ft kerüljön bele a tartalékalapba, a karácsonyi díszkivilágításnál is csak a 
lekötés költségét  170.000 Ft-ot hagyjunk benne.  
 
Zoltai László képviselő felvetette, hogy legyen betervezve az év végi szaloncukor és 
az év végi ajándék utalvány költsége.  
 
Görög László polgármester megköszönte a felvetést, de azt javasolta, hogy erre majd 
térjenek vissza az év végén, s ha lesz rá lehetőség, akkor a Képviselő- testület majd 
eldönti, hogy kinek akar adni szaloncukrot, s milyen összegben szavazza meg az 
ajándékutalvány mértékét.  
 
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy akkor a beruházás 
sorról leveszi az 1.000.000 Ft-ot, a karácsonyi díszvilágításnál is leveszi az 1.000.000 
forintot, s meghagyja a 472.000 Ft-ot. A 2.000.000 forintot viszont nem a tartaléklapba 
teszi bele, hanem a közös hivatalhoz való többlet kiadás költségeit tudják fedezni 
belőle, s így nem kell hozzányúlni a tartalékalaphoz.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal megszavazta a 
költségvetéssel kapcsolatos módosításokat. 
 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2/2016. (III.07.) számú rendelete 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 

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 2016. évi költségvetését: 

152.657 E Ft Költségvetési bevétellel 
152.657 E Ft Költségvetési kiadással 

0 E Ft 
 
Költségvetési egyenleggel 
              

állapítja meg. 
 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá 
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 
határozza meg a képviselő-testület. 

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 
mellékletek szerint állapítja meg. 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző 
év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el. 
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3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a 
következők szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet 
tartalmazza.      

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 
5. melléklet részletezi.       

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 
7. melléklet szerint részletezi. 

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
polgármesteri (közös)  hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, 
és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 
költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3, mellékletek szerint 
határozza meg. 

(7) Az Önkormányzat a kiadások között 14.220 E Ft általános tartalékot állapít meg. 

 

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai 

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

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel 
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem 
haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek 
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások 
előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. A jutalmazás kifizetésére  
képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.  

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű 
elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves 
eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az 
irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..  
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(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon 
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa 
lejárt esedékességű 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. 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet 
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 
Képviselő-testület gyakorolja. 

 

5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a 
Képviselő-testület dönt. 

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és 
a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft 
összeghatárig  a polgármesterre átruházza.  

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az 
átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig 
gyakorolható. 

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre.  

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-
módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés 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 költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység 
szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási 
előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. 

(7) 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.  

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget 
von maga után. 
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6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 

 (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője 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 mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek 
az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek 
naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és 
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében 
az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Gyarmat-Tax Kft. (4400 
Nyíregyháza, Pf.: 80) útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2016. március 7. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Nyírgelse Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 
szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. 
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B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2016. évi 

előirányzat 

  A B 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 44 242 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 18 080 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 24 792 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 304 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 12 590 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  12 590 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) 60 450 

4.1. Építményadó 12 466 

4.2. Idegenforgalmi adó   

4.3. Iparűzési adó 44 363 

4.4. Talajterhelési díj   

4.5. Gépjárműadó 1 915 

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 706 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 16 758 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 800 

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 143 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak 14 160 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  645 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 10 

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   
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7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 134 040 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr ől  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 18 617 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18 617 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 18 617 

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  (9+17) 152 657 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám 

Kiadási jogcímek 2016. évi 
előirányzat 

  A B 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 146 986 

1.1. Személyi  juttatások 58 625 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 430 

1.3. Dologi  kiadások 47 206 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 816 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 889 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 10 909 

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 980 

1.18. Tartalékok 14 020 

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 14 020 

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 5 671 

2.1. Beruházások 5 671 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 152 657 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   
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6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 152 657 

 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -18 617 

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási 
kiadások 10. sor) 
 (+/-) 

18 617 
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B E V É T E L E K 
1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2016. évi 

előirányzat 

  A B 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 44 242 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 18 080 

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása 24 792 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 304 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 11 510 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  11 510 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 60 450 

4.1. Építményadó 12 466 

4.2. Idegenforgalmi adó   

4.3. Iparűzési adó 44 363 

4.4. Talajterhelési díj   

4.5. Gépjárműadó 1 915 

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 706 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 16 758 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 800 

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 143 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak 14 160 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  645 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 10 

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   
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7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 132 960 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr ől  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 16 707 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 707 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 16 707 

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  (9+17) 149 667 
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2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám Kiadási jogcímek 2016. évi 

előirányzat 

  A B 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 143 996 

1.1. Személyi  juttatások 56 609 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 886 

1.3. Dologi  kiadások 46 776 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 816 

1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 889 

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 10 909 

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 980 

1.18. Tartalékok 14 020 

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék 14 020 

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 5 671 

2.1. Beruházások 5 671 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 149 667 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   
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6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 149 667 

 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -16 707 

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási 
kiadások 10. sor) 
 (+/-) 

16 707 
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B E V É T E L E K 
1. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2016. évi 

előirányzat 

  A B 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása   

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások    

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 1 080 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  1 080 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)   

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)   

4.1. Építményadó   

4.2. Idegenforgalmi adó   

4.3. Iparűzési adó   

4.4. Talajterhelési díj   

4.5. Gépjárműadó   

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   
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7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről   

8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

   9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 1 080 

   10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülr ől  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.    Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 910 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 910 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

    16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

    17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 1 910 

    18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  (9+17) 2 990 
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K I A D Á S O K 

2. sz. táblázat Ezer forintban 

Sor- 
szám 

Kiadási jogcímek 2016. évi 
előirányzat 

  A B 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) 2 990 

1.1. Személyi  juttatások 2 016 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544 

1.3. Dologi  kiadások 430 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10.    -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

1.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17.    - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   

1.18. Tartalékok   

1.19.  - az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.    - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre   

2.8.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre   

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre   

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2 990 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)   
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6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.4. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek   

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 990 

 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
EGYENLEGE 

3. sz. táblázat Ezer forintban 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) -1 910 

2. 
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási 
kiadások 10. sor) 
 (+/-) 

1 910 
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I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
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 Ezer forintban 

!  

Sor- 
szám 

Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 2016. évi 
előirányzat Megnevezés 2016. évi 

előirányzat 

  A B C D 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 44 242 Személyi juttatások 58 625 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 590 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 430 

3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások  47 206 

4. Közhatalmi bevételek 60 450 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 816 

5. Működési bevételek 16 758 Egyéb működési célú kiadások 11 889 

6. Működési célú átvett pénzeszközök   Tartalékok 14 020 

7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)       

8.         

9.  
      

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) 134 040 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 146 986 

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 12 946 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  12 946 Likviditási célú hitelek törlesztése   

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

17.    Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

21.    Értékpapírok bevételei   Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

22. Váltóbevételek   Váltókiadások   
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23. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

24. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 12 946 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)   

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 146 986 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 146 986 

26. Költségvetési hiány: 12 946 Költségvetési többlet: - 

27. Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: - 
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
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 Ezer forintban 

!  
Bevételek   Kiadások   

Megnevezés 2016. évi 
előirányzat Megnevezés 2016. évi 

előirányzat 

A B C D 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   Beruházások 5 671 

1.-ből EU-s támogatás   1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

Felhalmozási bevételek   Felújítások   

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások   

Egyéb felhalmozási célú bevételek       

        

        

        

        

    Tartalékok   

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)   Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 5 671 

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 5 671 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

Költségvetési maradvány igénybevétele 5 671 Hitelek törlesztése   

Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése   

Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )   Betét elhelyezése   

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai   

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       

Értékpapírok kibocsátása       

Egyéb külső finanszírozási bevételek       
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Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 5 671 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 
(13.+...+24.) 

  

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 5 671 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 5 671 

Költségvetési hiány: 5 671 Költségvetési többlet: - 

Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 5 671 
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Nyírgelse Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 

  Ezer forintban ! 

Sor-
szám 

MEGNEVEZÉS 
Évek Összesen 

(F=C+D+E) 

2017. 2018. 2019. 

  A B C D E 

1.                            -      
2.                            -      
3.                            -      
4.                            -      

5.                            -      

6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG                    -                         -                         -                         -      
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Nyírgelse Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot 
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 

  Ezer forintban ! 

Sor-
szám Bevételi jogcímek 2016. évi előirányzat 

  A B 

1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                       60 270     

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel                            180     

6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*                       60 450     

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ 
(1) bekezdése alapján. 
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Nyírgelse Község Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 

  Ezer forintban ! 

Sor-
szám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 

  A B 

1.     

2.     

3.     

4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTET Ő ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES 
ÖSSZEGE                                              -       
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Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 

      Ezer forintban ! 

Beruházás  megnevezése Teljes költség 
Kivitelezés 
kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás   
2015. XII. 31-ig 

2016. évi 
előirányzat 

2016. utáni 
szükséglet 

A B C D E F=(B-D-E) 

Ravatalozó - hangosítás 286       286 

Ravatalozó - halotthűtő (gép, szállítás, bekötés) 1 400       1 400 

Sportpálya színpad bővítés 902       902 

Karácsonyi díszvilágítás 472       472 

Erdőtárcsa beszerzése 445       445 

Telephely bővítés 500       500 

Irodatechnikai eszközök 165       165 

Egyéb tárgyi eszközök - telephely 135       135 

Szent György Idősek Otthona - eszközök beszerzése 960       960 

Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda - eszközök beszerzése 406       406 

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN: 5 671       5 671 
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Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 

      Ezer forintban ! 

Felújítás  megnevezése Teljes költség 
Kivitelezés 
kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás   
2015. XII. 31-ig 

2016. évi 
előirányzat 2016. utáni 

szükséglet  

A B C D E F=(B-D-E) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

ÖSSZESEN:           
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EU-s projekt neve, azonosítója: 
Ezer forintban! 

Források 2016. 2017. 2017. után Összesen 

Saját erő       0 

- saját erőből központi támogatás       0 

EU-s forrás       0 

Társfinanszírozás       0 

Hitel       0 

Egyéb forrás       0 

        0 

Források összesen: 0 0 0 0 

     
Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen 

Személyi jellegű       0 

Beruházások, beszerzések       0 

Szolgáltatások igénybe vétele       0 

Adminisztratív költségek       0 

        0 

        0 

        0 

Összesen: 0 0 0 0 
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EU-s projekt neve, azonosítója: 
Ezer forintban! 

Források 2016. 2017. 2017. után Összesen 

Saját erő       0 

- saját erőből központi támogatás       0 

EU-s forrás       0 

Társfinanszírozás       0 

Hitel       0 

Egyéb forrás       0 

        0 

Források összesen: 0 0 0 0 

     
Kiadások, költségek 2016. 2017. 2017. után Összesen 

Személyi jellegű       0 

Beruházások, beszerzések       0 

Szolgáltatások igénybe vétele       0 

Adminisztratív költségek       0 

        0 

        0 

        0 

Összesen: 0 0 0 0 

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi 
előirányzat 

Támogatott neve Hozzájárulás  (E Ft) 

    

    

Összesen: 0 
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9.1. melléklet a 
2/2016. (III.7.) 
önkormányzati 

rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 

  Ezer forintban ! 
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat 

  A B 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 44 242 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 18 080 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 

feladatainak támogatása 
24 792 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 304 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
(2.1.+…+.2.5.) 12 590 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  12 590 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 
(3.1.+…+3.5.) 

  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
  

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 60 450 

4.1. Építményadó 12 466 

4.2. Idegenforgalmi adó   

4.3. Iparűzési adó 44 363 

4.4. Talajterhelési díj   

4.5. Gépjárműadó 1 915 

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 706 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 3 858 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 800 

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 143 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak 1 260 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  645 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 10 

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   
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5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 

ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 121 140 

 10. 
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 18 617 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18 617 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … 
+16.) 

18 617 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 139 757 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 97 822 

1.1. Személyi  juttatások 30 611 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 809 

1.3. Dologi  kiadások 33 677 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 816 
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1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 889 

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12. 
   - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n 

belülre 
10 909 

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
980 

1.18. Tartalékok 14 020 

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 14 020 

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 4 305 

2.1. Beruházások 4 305 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 102 127 

4. 
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … 

+ 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 37 630 

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás 37 630 

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   



44 
 

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 37 630 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 139 757 

   
Éves tervezett létszám előirányzat 
(fő) 

  6 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.1.1. melléklet a 
2/2016. (III.7.) 
önkormányzati 

rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 02 

  Ezer forintban ! 
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat 

  A B 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 44 242 

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 18 080 

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 

feladatainak támogatása 
24 792 

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 304 

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
(2.1.+…+.2.5.) 11 510 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése  
  

2.4. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  11 510 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 
(3.1.+…+3.5.) 

  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 

megtérülések 
  

3.3. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése 
  

3.4. 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

igénybevétele 
  

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 60 450 

4.1. Építményadó 12 466 

4.2. Idegenforgalmi adó   

4.3. Iparűzési adó 44 363 

4.4. Talajterhelési díj   

4.5. Gépjárműadó 1 915 

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 706 

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) 3 858 

5.1. Készletértékesítés ellenértéke 800 

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 143 

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak 1 260 

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  645 

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 10 

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   
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5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   

6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatér. ÁH-n kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 

ÁH-n kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 

ÁH-n kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 120 060 

 10. 
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  

(10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. 
Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
  

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 16 707 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16 707 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. 
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … 
+16.) 

16 707 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 136 767 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 94 832 

1.1. Személyi  juttatások 28 595 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 265 

1.3. Dologi  kiadások 33 247 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 816 
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1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 889 

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   

1.9. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

ÁH-n belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 10 909 

1.13. 
   - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
980 

1.18. Tartalékok 14 020 

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék 14 020 

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 4 305 

2.1. Beruházások 4 305 

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 
2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

belülre 
  

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése ÁH-n belülre 
  

2.9. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n 

belülre 
  

2.10. 
   - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 

kívülre 
  

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása ÁH-n kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 99 137 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … 
+ 4.3.) 

  

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
  

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) 37 630 

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás 37 630 

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   
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6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   

8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) 37 630 

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 136 767 

   
Éves tervezett létszám előirányzat 
(fő) 

  5 
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9.1.2. melléklet a 
2/2016. (III.7.) 
önkormányzati 

rendelethez 

Megnevezés Önkormányzat 01 

Feladat megnevezése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (Mezőőri 
tevékenység) 

03 

  Ezer forintban ! 
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat 

  A B 

  Bevételek   

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)   

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása   

1.3. 
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak 

támogatása 
  

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   

1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások   

1.6. Elszámolásból származó bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 1 080 

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések    

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  1 080 

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás   

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 
(3.1.+…+3.5.) 

  

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések   

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése   

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás   

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)   

4.1. Építményadó   

4.2. Idegenforgalmi adó   

4.3. Iparűzési adó   

4.4. Talajterhelési díj   

4.5. Gépjárműadó   

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek   

5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)   

5.1. Készletértékesítés ellenértéke   

5.2. Szolgáltatások ellenértéke   

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

5.4. Tulajdonosi bevételek   

5.5. Ellátási díjak   

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó    

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése   

5.8. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek   

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

5.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

5.11. Egyéb működési bevételek   

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)   
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6.1. Immateriális javak értékesítése   

6.2. Ingatlanok értékesítése   

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6.4. Részesedések értékesítése   

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   

7.  Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)   

7.1. 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

7.2. 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)   

8.1. 
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n 

kívülről 
  

8.2. 
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 

kívülről 
  

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 1 080 

 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)   

10.1. Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

10.2. Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   

10.3.     Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele   

   11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)   

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása   

    12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 1 910 

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 910 

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   

    13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)   

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések   

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   

13.3. Betétek megszüntetése   

    14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)   

    14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése   

    14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása   

    14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   

    15. Váltóbevételek   

   16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

   17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) 1 910 

   18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 2 990 

   

  Kiadások   

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) 2 990 

1.1. Személyi  juttatások 2 016 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544 

1.3. Dologi  kiadások 430 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5 Egyéb működési célú kiadások   

1.6.  az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések   

1.7.    - Törvényi előíráson alapuló befizetések   

1.8.    - Elvonások és befizetések   



51 
 

1.9.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

1.10. 
   -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

1.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

1.12.    - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre   

1.13.    - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

1.14. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

1.15.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.16.    - Kamattámogatások   

1.17. 
   - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

1.18. Tartalékok   

1.19.  az 1.18-ból: - Általános tartalék   

1.20.      - Céltartalék   

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)   

2.1. Beruházások   

2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás   

2.3. Felújítások   

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás   

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   

2.6. 2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

2.7. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

belülre 
  

2.8. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n 

belülre 
  

2.9.    - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre   

2.10.    - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre   

2.11. 
   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 

kívülre 
  

2.12.    - Lakástámogatás   

2.13. 
   - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

kívülre 
  

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 2 990 

4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)   

4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   

4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)   

5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

5.3. Kincstárjegyek beváltása   

5.4. Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása   

5.5. Belföldi kötvények beváltása   

5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   

6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)   

6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása   

6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   

6.3. Központi, irányító szervi támogatás   

6.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése   

6.5. Pénzügyi lízing kiadásai   

7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)   

7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

7.3. Külföldi értékpapírok beváltása   

7.4. 
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. 

szervezeteknek 
  

7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek   
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8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek   

9. Váltókiadások   

10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)   

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 2 990 

   
Éves tervezett létszám előirányzat 
(fő) 

  1 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.2. melléklet a 
2/2016. (III.7.) 
önkormányzati 

rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda 03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás   

  Ezer forintban ! 
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat 

  A B 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)   

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak   

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről (2.1.+…+2.3.)   

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 
belülről (4.1.+4.2.)   

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

ÁH-n belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1.+…+7.)   

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 18 454 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
18 454 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 18 454 
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  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 18 048 

1.1. Személyi  juttatások 12 394 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
3 367 

1.3. Dologi  kiadások 2 287 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 406 

2.1. Beruházások 406 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 18 454 

   
Éves tervezett létszám előirányzat 
(fő)   4 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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9.3. melléklet a 
2/2016. (III.7.) 
önkormányzati 
rendelethez 

Költségvetési szerv megnevezése Szent György Idősek Otthona 03 

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás   

  
Ezer forintban 

!  
Száma Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése Előirányzat 

  A B 

  Bevételek   

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 12 900 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   

1.4. Tulajdonosi bevételek   

1.5. Ellátási díjak 12 900 

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó   

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   

1.8. Kamatbevételek   

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

1.10. Biztosító által fizetett kártérítés   

1.11. Egyéb működési bevételek   

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
(2.1.+…+2.3.) 

  

2.1. Elvonások és befizetések bevételei   

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 

belülről 
  

2.4.   2.3.-ból EU támogatás   

3. Közhatalmi bevételek   
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4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr ől 
(4.1.+4.2.) 

  

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 
  

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 
  

4.3.   4.2.-ből EU-s támogatás   

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)   

5.1. Immateriális javak értékesítése   

5.2. Ingatlanok értékesítése   

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   

6. Működési célú átvett pénzeszközök   

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) 12 900 

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 19 176 

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele   

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele   

9.3. 
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás 

(intézményfinanszírozás) 
19 176 

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 32 076 

   

   

  Kiadások   

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 31 116 

1.1. Személyi  juttatások 15 620 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 254 

1.3. Dologi  kiadások 11 242 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   

1.5. Egyéb működési célú kiadások   

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 960 

2.1. Beruházások 960 

2.2. Felújítások   

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások   

2.4. 
 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, 

projektek kiadása 
  

3. Finanszírozási kiadások   
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4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 32 076 

   
Éves tervezett létszám előirányzat 
(fő) 

  6,9 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     
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Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról 

Költségvetési szerv neve: ………………………………… 

Költségvetési szerv számlaszáma: ………………………………… 

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 
30 napon túli elismert tartozásállomány 
összesen: ……………… Ft 

Sor-szám Tartozásállomány 
megnevezése  

30 nap  
alatti 

állomány 

30-60 nap  
közötti  

állomány 

60 napon  
túli  

állomány 

Át-
ütemezett Összesen: 

1. 
Állammal szembeni 
tartozások 

          

2. 

Központi 
költségvetéssel 
szemben fennálló 
tartozás 

          

3. 
Elkülönített állami 
pénzalapokkal 
szembeni tartozás 

          

4. 
TB alapokkal 
szembeni tartozás 

          

5. 
Tartozásállomány 
önkormányzatok és 
intézmények felé 

          

6. 
Egyéb 
tartozásállomány 

          

7. Összesen:           
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Előirányzat-felhasználási terv 
2016. évre 

Ezer forintban ! 

Sor-
szám Megnevezés Január Február Március Április  Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

1. Bevételek 

2. Önkormányzatok működési támogatásai 3 686 3 687 3 686 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 3 687 44 242 

3. Működési célú támogatások ÁH-on belül 1 542 1 542 1 542 1 542 1 542 1 546 493 951 223 493 951 223 12 590 

4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                           

5. Közhatalmi bevételek     30 225           30 225       60 450 

6. Működési bevételek 1 396 1 397 1 396 1 397 1 396 1 397 1 396 1 397 1 396 1 397 1 396 1 397 16 758 

7. Felhalmozási bevételek                           

8. Működési célú átvett pénzeszközök                           

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           

10. Finanszírozási bevételek 18 617                       18 617 

11. Bevételek összesen: 25 241 6 626 36 849 6 626 6 625 6 630 5 576 6 035 35 531 5 577 6 034 5 307 152 657 

12. Kiadások 

13. Személyi juttatások 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 885 4 890 58 625 

14. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036 1 034 12 430 

15. Dologi  kiadások 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934 3 932 47 206 

16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 231 2 816 

17.  Egyéb működési célú kiadások 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 991 988 11 889 

18. Beruházások 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472 479 5 671 

19. Felújítások                           

20. Egyéb felhalmozási kiadások                           
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21. Finanszírozási kiadások                       14 020 14 020 

22. Kiadások összesen: 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 11 553 25 574 152 657 

23. Egyenleg 13 688 -4 927 25 296 -4 927 -4 928 -4 923 -5 977 -5 518 23 978 -5 976 -5 519 -20 267   
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A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként 

 adatok forintban 

Jogcím 2016. évi támogatás összesen 

A B 

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelo munkáját közvetlenül segítok bértámogatása 15 760 400 

Óvodamuködtetési támogatás 2 320 000 

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek 
átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 

13 056 160 

Gyermekétkeztetés támogatása 10 700 197 

Könyvtári, közmuvelodési és múzeumi feladatok támogatása 1 304 160 

A 2015. évrol áthúzódó bérkompenzáció 
támogatása 

65 659 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Összesen: 43 206 576 
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B E V É T E L E K 
1. sz. táblázat 

 
  Ezer forintban 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2017. évi 2018. évi 2019. évi 

A B C D E 

1. Önkormányzat működési támogatásai 47 657 52 423 55 048 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 850 6 150 6 350 

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       

4.  Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 60 450 60 450 60 450 

4.1. Építményadó 12 466 12 466 12 466 

4.2. Idegenforgalmi adó       

4.3. Iparűzési adó 44 363 44 363 44 363 

4.4. Talajterhelési díj       

4.5. Gépjárműadó 1 915 1 915 1 915 

4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók       

4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 1 706 1 706 1 706 

5. Működési bevételek        

6. Felhalmozási bevételek       

7.  Működési célú átvett pénzeszközök        

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 113 957 119 023 121 848 

10. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:        

11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE SEN: (9+10) 113 957 119 023 121 848 

          

K I A D Á S O K 
2. sz. táblázat 

 
  Ezer forintban 

Sor-
szám Kiadási jogcímek 2017. évi 2018. évi 2019. évi 

A B C D E 

1.    Működési költségvetés kiadásai  111 857 115 623 117 248 

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 2 100 3 400 4 600 

2.1. Beruházások 2 100 3 400 4 600 

2.2. Felújítások       
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2.3. Egyéb felhalmozási kiadások       

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 113 957 119 023 121 848 

4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:       

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 113 957 119 023 121 848 
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Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 

 

2. napirendi pont: Nyírgelse község önkormányzat Képviselő- testületének     
/2016.(III.7.) önkormányzati rendelete a település szilárd hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 4/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy 2016. január 01-től a törvény írja elő, hogy 
a közszolgáltatónak biztosítania kell két méretű hulladéktárolót, vagy 80 l-es, vagy 
120 l-es hulladéktárolót. Azt is elmondta, hogy azoknak, akik életvitelszerűen csak 
egyedül tartózkodnak az ingatlanban, azoknak van lehetőségük megvásárolni 60 l-es 
hulladéktárolót, s annak megfelelően megfizetni a hulladékszállítási díj összegét. A 
szolgáltató azt mondja, hogy csak akkor tudja biztosítani a kedvezményes díjszabást, 
ha az illető megvásárolja a 80 l-es, vagy 60 l-es hulladékgyűjtőt. A 60 l-es 
hulladékgyűjtő esetében, azt is kéri a szolgáltató, hogy az önkormányzat igazolja le, 
hogy az ingatlanban valóban csak egy személy tartózkodik életvitelszerűen. Azt is 
elmondta, hogy régen a Nyír- Flop Kft. idejében úgy képezték a díjakat, hogy akik 
egyedül éltek az ingatlanban, kevesebb összeget fizettek a hulladékgyűjtő edény 
nagyságától függetlenül. A jelenlegi szolgáltató viszont megköveteli azt, hogy akkor 
vásárolják meg a 60 l-es hulladékgyűjtő edényt, hogy a kedvezményes díjszabási 
követelmények vonatkozzanak rájuk. A rendeletnek vannak még más módosításai is 
pl. a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kritériumok sem volt eddig pontosan 
leszabályozva. A 60 l-es és a 80 l-es hulladékgyűjtő edényeket meg lehet vásárolni a 
szolgáltatótól is, vagy más műanyagboltokban is. Azt is elmondta, hogy ezen 
változásokról tájékoztatóban fogják értesíteni a lakosságot.  
 
Görög László polgármester elmondta, ha a lakosság igényli majd, felveszik a 
szolgáltatóval a kapcsolatot, s segítenek a hulladékgyűjtő edények beszerzésében és 
azok kiszállításában.  
 
Zoltai László képviselő egyetért a polgármester hozzászólásával, javaslatával.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta. 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III. 7.) 
önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatásról szóló 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b), és d) pontjaiban kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában illetve Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1.§ A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
,, "Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésével 
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreit a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gyakorolja.A 
közszolgáltatás ellátására a Társulás kizárólagos tulajdonában lévő Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) mint 
közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult."A Közszolgáltató a 
közszolgáltatást a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. (4400 
Nyíregyháza, Bokréta utca 22.) alvállalkozó bevonásával végzi. Az alvállalkozó 
tevékenysége a hulladék gyűjtésére, szállítására valamint adminisztratív 
tevékenységek ellátására terjed ki. Az alvállalkozói tevékenység közszolgáltatás 
egészéhez viszonyított aránya 70 %." 
 
2.§ A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
,,(4) a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtéséhez a természetes személy 

ingatlanhasználó választása szerint az alábbi szabványos gyűjtőedényekből legalább 
egy választását köteles biztosítani: 60 literes, 80 literes, 120 literes. 

 
b) A közszolgáltató a 60 literes űrtartalmat meg nem haladó szabványos 

gyűjtőedény használatát csak annak a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen 
használó természetes személynek fogadja el, aki e tényt az önkormányzat által kiadott 
igazolással a rendeletben foglaltak szerint igazolja és rendelkezik 60 l űrtartalmat meg 
nem haladó gyűjtőedénnyel.” 

 
c)A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtéséhez a nem természetes személy 

ingatlanhasználó választása szerint az alábbi szabványos gyűjtőedényekből legalább 
egyet választhat: 120 literes, 1100 literes. 

 
 
 

 
3. § 4. § A rendelet 5.§ (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
,A közszolgáltató köteles biztosítani az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését és 
szállítását. 
 
Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém 
hulladékot a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott az elkülönített 
hulladékgyűjtésre alkalmas merev falú speciális gyűjt őedénybe gyűjti, amelyet a 
közszolgáltató házhoz menő gyűjtőjáratokkal szállít el. 
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Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír-, műanyag-, üveg-, és 
fém hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett gyűjt őszigeteken is elhelyezheti.  
Lakossági hulladékgyűjtő udvarban a háztartásoknál keletkező elkülönítetten gyűjtött 
papír, műanyag üveg és fém hulladék, az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék , 
valamint a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által meghatározott egyéb 
hulladékalkotók - ideértve a hulladékudvar működési engedélyében meghatározott 
hulladékféleségeket is - a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett 
nyitvatartási időben és feltételekkel: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. illetve, 4400 
Nyíregyháza, Kerék utca 1. száma alatti hulladékudvarban térítésmentesen is 
elhelyezhető. 

 

4.§A Rendelet 6.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
        ,, a) Az ingatlanhasználó által választott, a rendelet szerinti szabványos 
gyűjtőedény az ingatlanhasználó tulajdonát képezi, annak beszerzéséről saját maga 
gondoskodik. 
 

b) A közszolgáltató felé írásban bejelenti az általa használt gyűjtőedény 
űrtartalmának változását, és a 60 l űrtartalmat meg nem haladó gyűjtőedény 
esetén igazolja a jogosultságot, az önkormányzati igazolás megküldésével.” 

 
 
5.§ A Rendelet 8.§ 5. alcím helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
,,5. A közszolgáltatás szünetelése 

  
8. §(1) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított 
legfeljebb 1 év időtartamra, ha az ingatlanhasználó az ingatlant 30 napnál hosszabb 
ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – legkésőbb a szünetelés 
megkezdését megelőző 15. napig – a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal 
bejelenti. 
  
(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 
nap időtartamra kérheti. 
 
(3) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, 
vagy meghatalmazottja jogosult. A kérelmet évente kell benyújtani. A szüneteltetésre 
vonatkozó igénybejelentés megismételhető. 
 
(4) Ha az ingatlanon a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból hulladék keletkezik, 
annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles 
legalább 8 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni. 
 
(5) A szüneteltetési kérelemben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató jogosult 
ellenőrizni. A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a 
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szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja, a 
közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázza, továbbá jogosult költségeit 
érvényesíteni. 
 
(6) A szüneteltetés jogszerűségét az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára 
kibocsátott közüzemi igazolással igazolhatja. A Közszolgáltató az igazolást elfogadja, 
ha a használaton kívüli ingatlanon éves viszonylatban a vízfogyasztás a 3 m3 –t, vagy 
az elektromos áram fogyasztása a 250 kW órát nem haladja meg. 
 
(7) Amennyiben a szüneteltetés feltételei fennállnak, de a szüneteltetést az 
ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak 
későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának megjelölésével és a (6) 
bekezdés szerinti igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének 
utólagos megállapítását. 
 
(8) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé 
számított egy éves időtartamra állapítja meg. 
 
6.§. A Rendelet 11.§-a 12.§. számozásra változik. 9. záró rendelkezések 
 
7.§ A Rendelet 11.§-a helyébe a 8. önkormányzati igazolás szabályozása kerül: 
 

,,(1) A Képviselő-testület a lakóingatlanukat életvitelszerűen és egyedül használó, 
természetes személy ingatlanhasználók részére e tény bizonyítására vonatkozó 
igazolás (a továbbiakban: igazolás) kiállításával kapcsolatos hatáskörét átruházza a 
jegyzőre. Az igazolás hatósági bizonyítványnak minősül. 

 
(2) Az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásait, valamint                            
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) 
bekezdését kell alkalmazni. 

 
(3) Az igazolás kiállítására vonatkozó kérelmet írásban az Encsencsi Közös 

Önkormányzati Hivatal Nyírgelsei Kirendeltségéhez kell benyújtani. 
 
(4) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a természetes személy ingatlanhasználó nevét, természetes személyazonosító 
adatait és bejelentett lakcímét, 

b) a kérelmezett ingatlan adatait.  
c) a kérelmező lakcímkártya számát és az okmány másolatát, 
d) a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy  
     a megjelölt ingatlanban egyedül és életvitelszerűen él. 
 



68 
 

(5) A jegyző az igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban hivatalból megkeresi az 
érintett ingatlanra vonatkozóan bejelentett lakcímmel rendelkezőkről történő 
adatszolgáltatásra a lakcímnyilvántartó szervet. 

 
(6) Amennyiben az igazolás kiadására vonatkozó feltételekben változás következik 

be, az ingatlanhasználó köteles azt írásban a közszolgáltatónak bejelenteni. 
 
(7) Az, aki a (6) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét elmulasztja, köteles a 

közszolgáltató részére visszamenőleg a 60 literes és az igazolási kérelem 
benyújtásakor használt gyűjtőedény közötti közszolgáltatási díjkülönbözetét és annak 
egyéb költségeit a közszolgáltató által meghatározott módon megfizetni.’’ 

 

8.§. Ez a rendelet 2016. március 7. napján lép hatályba, és 2016. március 8-án 
hatályát veszti. 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett 
 
3. napirendi pont: Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének     
/2016.(III.7.) önkormányzati rendelete a Képviselő- testület szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 11/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat 
módosítása Kovács Miklós képviselő a Pénzügyi Bizottság elnökségi tisztségéről való 
lemondása kapcsán merült fel. Azt is elmondta, mivel Nyírgelse lélekszáma nem 
haladja meg a 2000 főt, ezért a Pénzügyi Bizottság működtetése nem kötelező, 
elegendő csak egy bizottság működtetése, a feladatait átveheti akár az Ügyrendi 
Bizottság is. Azt is elmondta, hogy a Képviselő- testületnek bármikor jogában áll 
meghatározott feladatok ellátásával, kivizsgálásával megbízni az Ügyrendi 
Bizottságot. Azt javasolta, hogy a Pénzügyi Bizottság feladatait vegye át az Ügyrendi 
Bizottság, s hatalmazza fel a Képviselő- testület az Ügyrendi Bizottságot, hogy az 
általa meghatározott feladatokban eljárjon. Azt is elmondta, hogy a törvény szerint egy 
évben 6 ülés megtartása kötelező, a szervezeti és működési szabályzatban 8 ülés volt 
szerepeltette, ezt módosította a törvény szerinti 6 ülésre. Azt is elmondta, hogy a 
kormányzati funkciók neve és kódja megváltozott, ezt is át kel vezetni az SZMSZ-en 
és a törzskönyvi nyilvántartáson. A lemondással kapcsolatban még arról tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a Képviselő- testület hozzájárulás nem szükséges hozzá, ha a 
lemondásban nincsen meghatározva időpont, akkor a polgármesternek történő átadás 
napjától érvényes.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének  4/2016.(III.7.) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 11/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

 
1.§ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(XII.11.) 
önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról (továbbiakban: Rendelet) 8.§(1) bekezdés helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
,, (1) A Képviselő-testület évente legalább 6 ülést tart.” 
 
2.§ A Rendelet 28.§ (1) bekezdése hatályon kívül kerül. 
 
3.§ A Rendelet 29.§ (1) bekezdése hatályon kívül kerül. 
 
4.§ A Rendelet 29.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés kerül. 
,, Az Ügyrendi Bizottság feladatai: 
 

a) ellátja a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, és gondoskodik azok 
nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről; 

b) végzi a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos bejelentések kivizsgálást; 
c) ellátja a képviselők, a polgármester és alpolgármester személyével 

kapcsolatosan felmerült összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat; 
d) ellátja a képviselők, polgármester, alpolgármester személyével kapcsolatos 

méltatlansággal kapcsolatos feladatokat; 
e) dönt a Képviselő-testület által bizottságra ruházott hatáskörben; 
 

5.§ A Rendelet 31.§ ,, Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás” 
szövegrész helyébe,, Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás” szövegrész 
kerül. 
 
6.§ A Rendelet (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés kerül: 
,,(2) Nyírgelse Község közigazgatási területén a Társulás által ellátott feladatok: 

a)területfejlesztési feladatok 
b)szociális feladatok: 
 házi segítségnyújtás,  
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok,  
jelzőrendszeres házi gondozás,  
c) pénzügyi-gazdaságiellenőrzési feladatok: belső ellenőrzési feladatok. 
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7.§ Az SzMSZ 3. sz. melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
8.§ Ez a rendelet 2016. március 7. napján lép hatályba, és 2016. március 8-án 
hatályát veszti. 
 
 

4/2016.(III.7.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
 

Nyírgelse Község Önkormányzata  
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042180 Állat-egészségügy 
042220 Erdőgazdálkodás 
045120 Út, autópálya építése  
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
064010 Közvilágítás  
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása 
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
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Technikai- pénzforgalmi funkció (alapító okiratban nem szerepelnek) 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
 
Támogatási típusú funkció (alapító okiratban nem szerepelnek) 
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" 
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett 
 
4. napirendi pont: Görög László Zsolt polgármester szabadság ütemezéséről 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a polgármesternek a 2015. évről 32 nap ki 
nem vett szabadsága van, a 2016. évben pedig törvény szerint 39 nap szabadság illeti 
meg. Azt is elmondta, hogy a polgármesternek a szabadságtervben 46 nap szabadsága 
van hónapokra lebontva kimutatva, s 25 nap szabadsága  nem került pontosan 
kimutatásra.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, ha a polgármester elmenne hosszabb távú 
szabadságra, akkor az alpolgármester helyettesíthetné.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy tervezi a hosszabb távú szabadság 
kivételét. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy napi kapcsolatban vannak 
az alpolgármesterrel, mindig tájékoztatja a fontosabb eseményekről. 
 
Pintye Magdolna képviselő kérte, ha a polgármester huzamosabb ideig szándékozik 
szabadságra menni, s az alpolgármester lépne a helyébe, akkor arról a Képviselő- 
testületet tájékoztatni kell.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ez így is fog történni.   
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy neki az a véleménye, hogy a 
polgármesternek ki kell vennie a szabadságát, hogy ne halmozódjon fel az évek során, 
mert abból még problémák is lehetnek majd a jövőben. Huzamosabb idejű távollét 
esetén pedig a polgármester helyettesítse az alpolgármester.   
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy egyetért az alpolgármester felvetésével, a 
polgármester töltse le a szabadságát a ki nem mutatott 25 napot is.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy nyár közepétől szeretne huzamosabb 
időszakra szabadságra elmenni.   
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Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ez csak egy tervezet, ettől el is lehet térni. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a 25 nap szabadságát a havonkénti 
kimutatásban a harmadik hónaptól arányosan el fogják osztani.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

10/2016.(III.03.) határozata 
 
 

Görög László Zsolt polgármester szabadság ütemezéséről 
 
 
 
A Képviselő-testület: 
 
Az alábbiak szerint jóváhagyta a polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését: 
 
 

2016. év 
Hónap I. II.  III.  IV. V. VI. VII. VIII.  IX. X. XI. XII. 
Szabadságnapok 
száma 

 
2 5 6 10 9 13 13 3 2 6 2 

 
 
 
 

Határid ő: 2016. év 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

    Sárréti Barbara aljegyző 
 
 

Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett 
 
5. napirendi pont: Tájékoztató a Nyírgelsei Sport Club 2014. évi beszámolójáról  
 
Görög László polgármester tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy Papik Krisztián 
a Sport Club elnöke elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a testületi ülésre.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy méltatlannak tartja ezt a viselkedést, hogy 
nem tiszteli meg a jelenlétével a Képviselő- testületet. Azt is elmondta, hogy ő 
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személy szerint nem kíván többet foglakozni a sport ügyével, ne is kérjenek a focisták 
semmit, inkább becsüljék meg a meglévő felszereléseiket. Azt javasolta, hogy a 
napirendi pontot ne tárgyalja meg a Képviselő- testület, vegye le a napirendről. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag egyet értett Kovács Miklós képviselő 
véleményével.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

11/2016.(III.03.) határozata 
 

A Nyírgelsei Sport Club 2014. évi beszámolóról 
 
A Képviselő- testület 
 
 1./ döntött arról, hogy az adott napirendi pontot nem tárgyalja, a vezetői  
          feladatokkal megbízott Papik Krisztián  távolmaradása miatt. 
 
 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett 
 
6. napirendi pont: Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálata 
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
módosítása már volt napirendi ponton, elkezdődött a felülvizsgálata, de nem érkezett 
olyan felvetés, amely miatt módosítani kellene. Azt is elmondta, hogy még nem 
sikerült egyeztetni a Türr István Kutatóképző Központ koordinátorával felvenni a 
kapcsolatot, hogy az egyeztetéseket le lehessen zárni. Azt javasolták, hogy a 
Képviselő- testület a jelenlegi formátumban fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot azzal a kikötéssel, hogy az egyeztetéseket május 31-ig le kell zárni.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 

 Nyírgelse Község Önkormányzat  
Képviselő- testületének 

12/2016.(III.3.) határozata 
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Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjának 

áttekintéséről 
 

A Képviselő- testület 
 

1./ Áttekintette Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját, amelyet a jelenlegi formában elfogad. 
 
2./ A folyamatban lévő felülvizsgálat befejezési időpontjaként 2016. május 31-
ét határozza meg. 
 
2./ Megbízza Görög László Zsolt polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálattal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséről 
gondoskodni szíveskedjen.   
 
 
Határid ő: 2016. május 31.  
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 
      Sárréti Barbara aljegyző 
      Kricsfalusi Katalin ügyintéző  

 
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett 
 
7. napirendi pont: Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda kérelme 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az óvoda 2016. március 12-én 
jótékonysági bált szeretne szervezni a Művelődési Házban. Azt is elmondta, hogy neki 
az lenne a véleménye, hogy a bérleti díjakról rendelkező határozatot módosítani 
kellene, hogy az az intézmény, amelyik jótékonysági bált szeretne szervezni, és az a 
nyírgelsei lakos, aki osztálytalálkozót szeretne szervezni, azoknak ne kelljen bérleti 
díjat fizetni. Azt is elmondta, hogy csak annyi lenne a kérése, hogy a termet úgy adják 
vissza, ahogyan megkapták. 
 
Tóth József képviselő megkérdezte, hogy a fiatalok által szervezett szilveszteri buliért 
kellett- e fizetni.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy fizettek érte.  
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy véleménye szerint nekik is biztosítani kellett 
volna ezt a lehetőséget, nekik sem kellett volna bérleti díjat fizetni. 
 
Görög László polgármester elmondta, ha ők is írtak volna kérelmet, akkor nekik is 
ingyenesen biztosította volna a termet. Azt is elmondta, a fiatalok szeretnének 
rendszeresen ilyen jellegű rendezvényt szervezni, nem egyszeri alkalomról volt szó.  
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Zoltai László képviselő elmondta, ha egyszeri alkalomról van szó akkor ne fizessenek 
bérleti díjat. 
 
Tóth József képviselő elmondta, nem tudta, hogy nem egyszeri alkalomról van szó. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a fiatalok a múltban megrongálták a 
berendezést, erre is oda kell figyelni. 
 
Sárréti Barbara aljegyző azt javasolta, hogy a Képviselő- testület módosítsa  a 
10/2015.(II.26.) határozatát, amely szabályozza az önkormányzat tulajdonát képező 
gépek, berendezések bérleti díját, szabályozza a Művelődési Ház bérleti díját is. Azt  is 
elmondta, hogy rendezvényekre jelenleg a Művelődési Ház bérleti díja 20.000 Ft+ 
rezsi. Azt javasolta, hogy ezt az összeget lehetne módosítani 25.000 Ft-ra azzal a 
kitétellel, hogy a helyi székhelyű szervezetek egyszeri alkalmi rendezvényei és a helyi 
érdekeltségű személyek egyszeri alkalmi rendezvényei képezzenek kivételt.   
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének  

13/2016.(III.3.) határozata 
 
 

önkormányzati tulajdonú gépek, eszközök, épületek bérletéről szóló  
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(II.26.) 

határozat módosításáról 
 
 

A Képviselő- testület: 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(II.26.) határozat e) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

e) Művelődési ház bérleti díja: 
� lakodalmi vendéglátás (péntek délutántól vasárnap reggelig): 25.000 Ft 

(víz, gáz, elektromos áramdíjjal együtt) kivéve a nyírgelsei kötődésű 6 órát 
meg nem haladó rendezvény (különösen osztálytalálkozó szervezése) vagy 
önkormányzati költségvetési intézmény rendezvénye. 

� bál, egyéb szórakoztató rendezvény (a rendezvény napján déltől másnap 
reggelig): 25.000 Ft (víz, gáz, elektromos áramdíjjal együtt)  

� gyűlés, árubemutató (pártok évente 1 alkalommal, egyházak, helyi civil 
szervezetek, segélyszervezetek számára díjtalan): 5.000 Ft/nap 
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Határid ő: 2016. március 3. 
Felelős: Görög László polgármester 
 

 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

14/2016.(III.3.) határozata 
 

Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda kérelméről 
 

A Képviselő- testület 
 

1.A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda kérelmét támogatja, és 2016. március 12-ei 
napra térítésmentesen biztosítja a Művelődési Házat az óvoda által szervezett 
jótékonysági bálra. 

 
2. Megbízza Görög László Zsolt polgármester, hogy tájékoztassa a Nyírgelsei 
Nyitnikék Óvoda megbízott vezetőjét  a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 
Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett 
 
8. napirendi pont: Kovács Miklós kérelme 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Kovács Miklós nyírgelsei lakos  50 éves 
osztálytalálkozót szeretne szervezni a Művelődési Házban, s kérte, hogy az épületet 
térítésmentesen használhassák. Azt is elmondta, hogy az osztálytalálkozó időpontja 
2016. május 28-a. Azt is elmondta, hogy javasolja a térítésmentes használat 
biztosítását. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

15/2016.(III.3.) határozata 
 

Kovács Miklós kérelméről 
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A Képviselő- testület 
 

1. Kovács Miklós kérelmét támogatja, és 2016. május 28-ai napra 
térítésmentesen biztosítja a Művelődési Házat. 

 
2. Megbízza Görög László Zsolt polgármester, hogy tájékoztassa Kovács 
Miklós kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 
Sorrendben a kilencedik napirendi pont tárgyalása következett 
 
9. napirendi pont: Tájékoztató a Nyírgelsei vadászterület határvonal kijelölésére 
vonatkozó végzésről 
 
A napirendi pont tárgyalásakor jelen volt Mocsári Lajos nyírgelsei lakos is.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen is foglakozott 
már a Képviselő- testület a vadászterület határvonalának kijelölésével. Azt is 
elmondta, hogy a Kormányhivatal elutasította a Képviselő- testület kérelmét a 
vadászterület határvonalának módosítására vonatkozóan.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy a balkányi, szakolyi, nyírgelsei 
vadászterületen a Dél- Nyírségi vadásztársaság működött Opsitos Sándor vezetésével. 
Ez a Vadásztársaság 2013-ban csődbe ment. Azt is elmondta, hogy ezek után Opsitos 
Sándor az általuk előzetesen adott meghatalmazásokkal összehívta a 
földtulajdonosokat azzal a céllal, hogy a földtulajdonosok vezetőjét leváltsa, hogy 
átvehesse a vezetést, és tovább vihesse a vadászati tevékenységet. Azt is elmondta, 
hogy  Nyírgelsén és Szakolyban élő nagy földtulajdonnal rendelkező emberek ehhez, 
nem járultak hozzá, s egy hét alatt annyi földtulajdonról gyűjtöttek meghatalmazást, 
hogy megakadályozták Opsitos Sándor tevékenységét. Azt is elmondta, hogy a 
gyűlésen a balkányi, szakolyi, nyírgelsei földtulajdonosok közösség úgy határozott, 
hogy nem adja ki a vadászati jogot. 2013-tól ez a közösség végez vadászati 
tevékenységet Nyírgelse határában is. Azt is elmondta, hogy 2016. év elején 
eldöntötték, hogy  megalakítanak egy vadásztársaságot, a 2017. évben életbe lépő 
vadászati törvény változásai miatt. Azt is elmondta, hogy a társaság hivatalos 
bejegyzése után írásban meg fognak keresni minden nyírgelsei földtulajdonost, s 
lehetőséget biztosítanak nekik, hogy beléphessenek a vadásztársaságba, s nyírgelse 
határában vadászhassanak. Azt is elmondta, hogy aki nem szeretne vadászni, de 
érdekli a vadásztársaság jövője és sorsa, az pártoló tagként részt vehet a társaság 
életében, s bármikor beléphet tagként a társaságban. Azt is elmondta, hogy akik nem 
rendelkeznek földtulajdonnal, de vadászni szeretnének, akkor azok is megtehetik. Azt 
is elmondta, hogy létrehoztak egy káralapot, s egy földhasználati alapot is. Azt is 
elmondta, hogy kutakat fúrtak, dagonyákat csináltak, hogy a vadkárt enyhítsék. Azt is 
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elmondta, hogy aki beadta a vadkár igényét, az kapott is kárenyhítést. Azt is elmondta, 
hogy a falunapi rendezvényen is aktívan részt vettek, s vadat főztek a lakosság részére. 
Azt is elmondta, hogy a jelenlegi vadászati törvény szabályozásai szerint az 
önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy a vadászterület határvonalának a 
módosítását kérelmezze. Azt is elmondta, hogy Nyírgelsének nincs annyi területe, 
hogy önállóan létre tudjon hozni egy vadásztársaságot. Azt is elmondta, hogy legalább 
20-25 fő kell ahhoz, hogy létre lehessen hozni egy vadásztársaságot. 
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy a fele sem igaz annak, amit Mocsári Lajos 
elmondott. Azt is elmondta, hogy amikor Nyírmihálydi és Nyírgelse megalakult 
Mocsári Lajos még nem is lakott Nyírgelsén, és nem tudja az előzményeket. Azt is 
elmondta, hogy teljesen más az előzmény, mint ami itt elhangzott.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy Zoltai László is tagja volt az 
előtársaságnak, csak amióta összeveszett Birtók Ferenccel, azóta a társaság ellen 
dolgozik. 
 
Zoltai László képviselő elmondta, tényleg befizette a tagdíjat, ő nem dolgozik senki 
ellen, csak azt szeretné, hogy Nyírgelse önállóan alapíthasson egy vadásztársaságot, ne 
legyen három felé szabdalva.  Azt is elmondta, hogy húsz évvel ezelőtt nem fizettek 
senkinek vadkárt, hiába adták be a gazdák az igényeiket.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy a régi dolgokat, lehet, hogy nem tudja 
pontosan, de amióta ő tagja a vadásztársaságnak, azóta az általa elmondottak történtek.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy ő akkor sem ért egyet az elhangzottakkal. 
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy Zoltai László is részt vett a 
gyűléseken, s ő is egyet értett azzal, hogy az előző társaságot fel kell oszlatni, hogy ne 
tudjanak senkin élősködni.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy ezzel egyetért, de ő neki az lenne a célja, 
hogy a nyírgelsei terület, ne legyen három részre felszabdalva.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy ezt a jelenlegi törvényi szabályozások 
szerint nem lehet megvalósítani. Azt is elmondta, hogy a húsz évvel ezelőtti dolgokért 
nem tud felelősséget vállalni, csak a 2013. év óta történtekért. 
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy a gazdáknak földhasználati díjat azért nem 
fizettek, mert csak 1-2 forint volt hektáronként megállapítva, s ezt a kevéske összeget 
áthozták az önkormányzatnak, hogy fordítsák például útjavításra.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, ez így volt, mert leszavazták Könnyű 
István kezdeményezését, hogy emeljék fel a földhasználati díjat hektáronként 100 Ft-
ra. Azt is elmondta, hogy ez az emelés 2013-ban meg is történt, s azóta már el van 
különítve egy 2 millió forintos alap, ami rendelkezésre áll. 
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Zoltai László képviselő elmondta, nem ért egyet az elhangzottakkal, s azt sem érti, 
hogy Nyírgelsének miért nem lehet önálló vadászterülete. 
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy a törvény nem biztosít rá lehetőséget, 
s ezt a Kormányhivatal is leírta a kérelemre küldött válasz levelében.    
 
Zoltai László képviselő elmondta, látja, hogy Mocsári Lajost már informálták a 
hivatalból, s azért nem támogatja az önálló vadászterület létrehozását.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy a Kormányhivatal a 
vadásztársaságnak is megküldte a válaszlevelet, nem csak a hivatalnak, s innen tudja 
az információkat.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy akkor sem ért ezzel egyet, nem úgy történtek 
a dolgok, ahogy el lettek mondva. Azt is megkérdezte, hogy a múlt hét pénteki 
gyűlésre miért nem kellett meghívni a földtulajdonosokat is, miért kell előttük 
titkolózni, miért kell sumákolni. 
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos válaszában elmondta, hogy a pénteki gyűlésen itt volt 
az ügyvéd is, akkor mondta el, hogy a Cégbíróság által kért hiányosságokat 
becsatolták a bejegyzésük törvényesen is meg fog történni, s emiatt nem hívták meg a 
földtulajdonosokat. Azt is elmondta, ha meg lesz a hivatalos bejegyzésről a végzés, 
akkor fogják meghívni a gyűlésükre a földtulajdonosokat is. Azt is elmondta, hogy 
már a nagyobb földtulajdonosokkal felvette a kapcsolatot, s tájékoztatta őket a 
kezdeményezésükről. 
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy akkor valaki hazudik, mert ő nem ezeket az 
információkat hallotta.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy Nyírgelsén hivatalosan hány 
vadásztársaság működik.  
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy hivatalosan egy vadásztársaság van 
bejegyezve.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy akkor minden nyírgelsei lakos 
vadászhat Nyírgelse területén, ha rendelkezik a megfelelő vizsgával és felszereléssel. 
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos válaszában elmondta, hogy igen.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy Nyírgelse most akkor három részre 
van osztva, s az is megkérdezte, hogy Mocsári Lajosék hol vadászhatnak. 
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Mocsári Lajos nyírgelsei lakos válaszában elmondta, hogy Nyírgelse területén, 
Szakoly területén és Balkány területén is vadászhatnak, amely területek az ő 
társaságukhoz tartoznak. 
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy mi haszna lenne abból Nyírgelsének, 
hogy egy vadászterületté nyilvánítanák. 
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos válaszában elmondta, hogy képviselve lenne minden 
nyírgelsei gazda érdeke.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a vadásztársaságnak érdeke lenne- e 
az, hogy egy terület legyen. 
 
Mocsári Lajos nyírgelsei lakos elmondta, hogy érdeke lenne, de a törvény nem ad rá 
lehetőséget, mert Nyírgelsének nincs annyi területe. 
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy ezen lehetne még sokáig vitatkozni, 
de nincs értelme. Azt is elmondta, hogy a Kormányhivatal elutasította az 
önkormányzat kérelmét, s az ellen sem lehet tenni semmit.  
 
Görög László polgármester megköszönte Mocsári Lajosnak a tájékoztatást, s 
szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. Azt javasolta, hogy az önkormányzat ne 
nyújtson be fellebbezést a Kormányhivatalhoz a vadászterület határvonalának 
kijelölésére vonatkozó végzéssel kapcsolatban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület 5 igen, 1 tartózkodás és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

   Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének  

16/2016.(III.3.) határozata 
 

A Nyírgelsei vadászterület határ kijelölésére vonatkozó javaslatról 
 
 

A Képviselő-testület: 
 

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/83/02168-2/2016. 

számú végzését elfogadja, az ellen fellebbezést nem nyújt be. 

 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 
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Sorrendben a tizedik napirendi pont tárgyalása következett 
 
10. napirendi pont: Tisza- Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. javára elbirtoklás 
jogcímén történő tulajdonszerzéshez hozzájárulás 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Fehérgyarmaton részt vett egy bírósági 
tárgyaláson. Azt is elmondta, hogy Nyírgelsének 8/6000-ed része van a területben. 
 
Sárréti Barbara aljegyző kiegészítés képen elmondta, hogy Nyírgelsének is része van 
a régi SZAVICSAV vagyonban. A fehérgyarmati területben 8/6000-ed rész. Amikor 
feloszlott a SZAVICSAV, akkor Fehérgyarmaton megalakult a Tisza- Szamosmenti 
Közműszolgáltató Kft., aki már több mint 15 éve birtokolja a területet, s ezért, most 
bírósági per útján el szeretné birtokolni a területet. Azt is elmondta, hogy a bírósági 
tárgyaláson megkérdezték polgármester urat, hogy lát-e ez ellen kifogást, ő pedig azt 
nyilatkozta, hogy a Képviselő- testület hoz majd ebben döntést. 
 
Görög László polgármester azt javasolta, hogy a Képviselő- testület járuljon hozzá 
az elbirtokláshoz.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

17/2016. (III. 03.) határozata 
 

Tisza- Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. javára elbirtoklás jogcímén történő 
tulajdonszerzéshez hozzájárulás 

 

 

A Képviselő-testület: 

1. Mint a fehérgyarmati 905 hrsz alatt felvett, 2267 m2 területű, kivett irodaház 
megjelölésű, természetben Fehérgyarmat, Bocskai u. 3-1. sz. alatt található 
belterületi ingatlan 8/6000-ed részilletékességű ingatlan-nyilvántartás szerinti 
tulajdonosa hozzájárul, hogy részilletőségét a Tisza- Szamosmenti 
Közműszolgáltató Kft. (4900 Fehérgyarmat, Bocskai u. 3-1.) írásba foglalt 
megállapodás alapján elbirtoklás jogcímen megszerezze és arra tulajdonjogát az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse. 
 

2.  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az 
írásbeli megállapodás aláírására. 
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Határid ő: folyamatos 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 
          Sárréti Barbara aljegyző 
 
Sorrendben a tizenegyedik napirendi pont tárgyalása következett 
 

11. napirendi pont: Egyebek 
 
Pintye Magdolna képviselő kérte, hogy a honlap frissítése történjen meg. Kerüljenek 
fel a jegyzőkönyvek. 
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy látta megtörténtek az utaknak a 
kátyúzása. Kérte, hogy ahol kell szikkasztóárkokat készítsenek az utak mellé, hogy a 
vizet lehessen levezetni.    
 
Tóth József képviselő megkérdezte, hoy a Kállai úton, Mándi János előtt kiásott árok 
miért lett betemetve. 
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy Kapási Miklósné kérte 
temessék be az árkot, félt, hogy elfagy a vize, mert közel volt az árok a 
vízvezetékéhez.  
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy akkor sem kellett volna a teljes árkot 
betemetni, mert így az utcáról befolyik a víz Mándi János lakásába.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán ismét érkezett egy 
kérelem, Szőkéné Kiss Ágnes adta be, miszerint a Művelődési Házat térítésmentesen 
ki szeretnék bérelni, mert május 14-én osztálytalálkozót szeretnének tartani.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy előzetesen döntött arról a Képviselő- 
testület, hogy térítésmentesen biztosítja ezen alkalmakra a Művelődési Házat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének  

18/2016.(III.3.) határozata 
 

Szőkéné Kiss Ágnes kérelméről 
 

A Képviselő- testület 
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1.Szőkéné Kiss Ágnes kérelmét támogatja, és 2016. május 14-ei napra 
térítésmentesen biztosítja a Művelődési Házat. 

 
2. Megbízza Görög László Zsolt polgármester, hogy tájékoztassa Szőkéné Kiss 
Ágnes kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Görög László Zsolt polgármester 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1245-kor 
bezárta.  
 

k.m.f. 
 
 
 

 
Görög László       Nagy László 
polgármester             jegyző 
 
 
 
Nagy László nevében és megbízásából: 
 
         Sárréti Barbara 
             aljegyző 
 
 
 
 
         Tóth József       Kiss István 
Jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 


