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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ – TESTÜLET 

 

2014.június 5-én megtartott  

rendkívüli testületi ülésének 

 

a.) jegyzőkönyve 

b.) határozata 

c.) előterjesztése 

d.) tárgysorozata 

 

 

TÁRGYSOROZATA 

 

 

1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról 

Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 

 

2./ Egyebek 

 

Nyírgelse, 2014.június 05. 

 

Görög László 
    
 polgármester 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő – Testületének 2014. június 
5-én 730 kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Gyurkovics Anna, Pintye Magdolna képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző 

 

Görög László polgármester köszöntötte a képviselő – testület tagjait. 

Megállapította, hogy a képviselő – testület határozatképes, mivel 7 fő testületi 
tagból 4 fő testületi tag jelen van. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnárné Goda Gabriella és Pintye Magdolna 
képviselőket javasolta. 

A képviselő – testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal megválasztotta 
Molnárné Goda Gabriella és Pintye Magdolna képviselőket jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 

Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pont elfogadására. 

A képviselő – testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta az 
alábbi napirendi pontok megtárgyalását: 

 

1./ Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról 

 Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 

 

2./ Egyebek 
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1. napirendi pont: 

Beszámoló a 2013.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról 

 

Görög László polgármester elmondta, hogy a képviselőknek rövid ideje 
volt az írásban  kiküldött 2013.évi költségvetés átnézésére, de bízik abban, 
hogy mindenki áttanulmányozta a zárszámadás előterjesztését, s kérte a 
véleményeket. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy a beszámoló elfogadásának törvényben 
meghatározott határideje nincs, de a kormányhivatal felé is jelzési 
kötelezettségünk van, ezért sürgős az elfogadása. 

Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy ezt a rendeletet muszáj – e 
most elfogadni. 

Nagy László jegyző válaszában elmondta, hogy érdemes elfogadni most, 
mert a kormányhivatal törvényességi jelzéssel élhet, és ha nem fogadjuk el 
akkor újra össze kell ülni a képviselő – testületnek.  

 

Nagy László jegyző tájékoztatta a képviselő – testület tagjait, hogy az 
önkormányzattól két dolgozó elmegy. Máté Antalné nyugdíjba vonul, Goda 
Ferencné pénzügyi előadó pedig máshol folytatja tovább a pályafutását. 
Pénzügyi területre keres az önkormányzat megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező személyt, aki otthon van az államháztartás területén. Elmondta, 
hogy a pénzügy olyan terület ahol nincs szabadnap a különböző beszámolók 
határidőre történő elkészítése miatt. Goda Ferencnének az évek során ki nem 
vett szabadságát is ki kell fizetni az önkormányzatnak, vagy biztosítani kell, 
hogy kivehesse e szabadságát. 

 

Gyurkovics Anna képviselő megkérdezte, hogy nem lehetett volna Goda 
Ferencnét visszatartani? Ez nem lesz jó az önkormányzatnak így választás 
előtt. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy mindent megtettek, hogy ne menjen el, 
de nem lesz munka nélkül nyugdíjig. 
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Molnárné Goda Gabriella képviselő megkérdezte, hogy aki megpályázta az 
állást annak milyen végzettsége van, és milyen gyakorlattal rendelkezik? 

Nagy László jegyző elmondta, hogy a jelentkezőnek pályázatírásban 
menedzselésben és elszámolásban is van tapasztalata, ha meg tudunk egyezni 
az nagy könnyebbséget fog jelenteni. 

Görög László polgármester kérte a képviselő testület tagjait, hogy fogadják 
el a zárszámadási rendeletet. 

Pintye Magdolna képviselő kérte a képviselő testülettől, hogy várják meg a 
többieket is ezzel a döntéssel. Elmondta, hogy ő személy szerint nem fogja 
ezt elfogadni, mert ne csak azok felelőssége legyen, akik most itt vannak a 
testületi ülésen. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy a kincstár megállíthatja az 
önkormányzat finanszírozását addig, amíg nincs elfogadva a zárszámadási 
jelentés. 

Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy ő nem látta a játszótér összegét 
bevételként csak kiadásként. 

Görög László polgármester elmondta, hogy visszajött a támogatás a 
játszótérre. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy ez a zárszámadás  2013. december 31.-
ig van elkészítve. Ez a bevétel a jövő évi zárszámadásban lesz látható, mert a 
támogatás 2014-ben jött vissza. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem hangzott el. 

 

Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontot. 

 

A képviselő testület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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     Nyírgelse Község Önkormányzat 

     Képviselő – testületének 

     25/2014.(VI.05.) határozata 

A Képviselő- testület: 

Az önkormányzat 2013.évi zárszámadását nem fogadja el. 

 

Görög László polgármester megkérdezte Pintye Magdolna képviselőt, hogy 
a Fülöpné Szucsányi Annamária vagyonnyilatkozatáról a tájékoztatást 
visszaküldte e a Kormányhivatalnak? 

Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy április 18-án ő e-mailben küldte 
el a jelentést. 

Nagy László jegyző elmondta, hogy Pintye Magdolna két sorban írja le a 
Kormányhivatalnak, hogy elküldte a jelentést. 

Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, és 8 17 
kor bezárta a testületi ülést. 

 

 

     k.m.f. 

 

 

Görög László      Nagy László 

polgármester      jegyző 

 

 

Molnárné Goda Gabriella    Pintye Magdolna 

jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
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