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Nyírgelse, 2014. február 20.

Görög László
polgármester

Jegyzőkönyv
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február
20-án megtartott testületi üléséről.
Jelen voltak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Gyurkovics Anna, Pócsi Józsefné képviselők.
Igazoltan maradt távol: Kapási József képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző
Meghívottak: Fülöpné Szucsányi Annamária óvodavezető, Dr. Szlinszky Éva
háziorvos, Szabóné Nagy Csilla védőnő, Baboss Edit Csilla intézményvezető,
Lakosság: 5 fő érdeklődő állampolgár
A napirendi pontok megtárgyalásakor Goda Ferencné költségvetési előadó is
jelen volt.

Görög László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s bejelentette, hogy
Pintye Magdolna és Kulin Béla Mihály képviselők később érkeznek.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő
képviselőből, 4 fő képviselő jelen volt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Molnárné Goda Gabriella és Gyurkovics Anna
képviselőket javasolta megválasztani.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal megválasztotta
Molnárné Goda Gabriella és Gyurkovics Anna képviselőket jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Görög László polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az
elfogadására.
A képviselő testület egyhangúlag 4 igen egyhangú szavazattal megszavazta az
alábbi napirendi pontokat.

1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)

2./ Közkifolyók közüzemi díjának megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)
3./ Az önkormányzati segélyről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Nagy László jegyző (írásbeli előterjesztés)
4./ 2/2013.(III.21.) rendelet módosítása (előirányzat módosítás)
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)
5./ A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés)
6./ Nyírgelse Község Önkormányzat, Nyírgelsei Nyítnikék Óvoda, Szent
György Idősek Otthona alapító okiratához kapcsolódó bejelentés illetve
kiegészítés megtárgyalása módosítása
Előadó: Nagy László jegyző (írásbeli előterjesztés)
7./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Első lakáshoz jutók támogatásának megtárgyalása
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)

1./ Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet arról, hogy az
Óvoda felújítására készített pályázatot sikeresen elküldte az önkormányzat,
eddig semmilyen visszajelzés nem érkezett, várják a fejleményeket.
Tájékoztatta a képviselő testület tagjait, arról is tájékoztatta, hogy az
Önkormányzat nyert egy mikrobuszt, az MVH-tól megérkezett a támogatói
határozat.
Elmondta, hogy értesülései szerint a térfigyelő kamera pályázatot újra meg
fogják nyitni, és akkor rendkívüli ülést kell tartani e témában. Kész pályázati
anyag van, már csak az árakat kell aktualizálni. A pályázat három napig lesz
nyitva, amint megnyitják a pályázatot értesíteni fogja erről a képviselő testületet.
Elmondta, hogy információi szerint a közlönyben meg fog megjelenni, hogy
azok az önkormányzatok pályázhatnak támogatásra, akik nem vettek részt
adóság konszolidációban.
A polgármester kérte, hogy a képviselők mondják el véleményüket az
elhangzottakról.

A képviselők részéről felvetődött, hogy a köztemető ravatalozójában a halott
hűtő elromlott, cserére szorul, illetve szükség lenne már korábban is tervezett
urnafalra is. Sürgették, hogy a vasútállomáson a magasított peron mielőbb
épüljön meg, illetve, hogy az önkormányzati szolgálati lakások felújítása is
kapjon figyelmet.
Görög László polgármester biztosította a jelenlévőket, hogy a felvetések
sorrendjét egyben sürgősségi sorrendnek is tekinti, s a lehetőségek
függvényében ez évben megvalósításra kerülnek.
Mivel több hozzászólás nem volt így a képviselő testület a polgármester
tájékoztatóját 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.

2./ Napirendi pont: Közkifolyók közüzemi díjának megtárgyalása
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy megkereste a
Debreceni Vízmű kirendeltség vezetője és informálta arról, hogy a köztéri
kifolyók után díjat kell fizetni melynek mértéke a 2014.-évben 421.857 Ft.
Eddig azért nem kellett, mert ki tudták gazdálkodni, de a megszorítások miatt be
kell szedniük.
A településen 31 kifolyó van, amiből 10 üzemel. Törvény írja elő, hogy olyan
utcákon ahol nincs bekötve ivóvíz, ott biztosítani kell mindenki számára. Ugyan
le vannak szűkítve ez így nem igazán szabályos, de biztosítani kell. Kérte
Dominyák Csabát, hogy utcára bontsák le, hogy ki az, aki fizet és ki az, aki a
közkifolyókból hordja a vizet. A lakásfenntartási támogatás terhére lehet még
kötelezni a családokat, hogy kössék be az ivóvizet. Ezért kért egy kimutatást,
lakásra lebontva, hogy melyik családnál nincs bekötve az ivóvíz. Azzal
tudnának még spórolni, ha megvizsgálnák, hogyan tudnák kötelezni a
családokat, hogy köttessék vissza az ivóvizet.
Pócsi Józsefné képviselő kérdezte a polgármester úrtól, hogy honnan
állapították meg, hogy ennyi volt a közkifolyók fogyasztása?
Nagy László jegyző válaszolta, hogy a telephelyen van egy óra, amely méri
Nyírgelse teljes vízfogyasztását. Ebből levonják a lakossági és a közületi
fogyasztást, s a különbözetet a közkifolyók fogyasztása. Ez az éves díj. Meg
fogják vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy hogyan lehet ezt az összeget
csökkenteni.
Görög László polgármester azt mondta, hogy arra is van lehetőség, hogy
minden közkifolyóhoz mérőórát szereljenek fel, de ez akkor a tényleges
fogyasztást fogja mérni, s akkor sokkal többet kell majd fizetni. Javasolta, hogy

a családokat arra kell ösztönözni, hogy kössék vissza az ivóvizet, s akkor
csökkenteni tudják ezt az összeget.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő testületének
4/2014.(II.20) h a t á r o z a t a
A képviselő testület
1./ Megtárgyalta az ivóvíz közszolgáltató (Debreceni Vízmű
Zrt. 4026 Debrecen Hatvan u. 24-26.) kérelmét, miszerint
2014. január 1. napjától a Nyírgelse községben működő
közkifolyókból vételezett ivóvíz díját kérik megfizetni.
2./ A 10 db közkifolyó éves díját 421.857 Ft-ban állapítja
meg és fogadja el, mely tartalmazza az ÁFA-t is.

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.

3./ Napirendi pont: Az önkormányzati segélyről szóló rendelet megtárgyalása
Nagy László jegyző az alábbiakról tájékoztatta a képviselő testületet: A
szociális támogatások közül az átmeneti segélyt, a temetési segélyt,
gyermekvédelmi támogatást átnevezte a jogszabály önkormányzati segéllyé.
Ezért a szociális rendeletet és a gyermekvédelmi rendeletet módosítani kell, s
ezen jogszabályi változásokat át kell vezetni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú
szavazattal az
előterjesztés változatlanul hagyásával az alábbi rendeletet alkotta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő testületének
1/2014.(II.21.) önkormányzati r e n d e l e t e

- az önkormányzati segélyről
Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.
cikk. (2) bekezdésben, illetve az önkormányzati segély kialakításával
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény 6. §-ában
kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 140 R. §-ában foglalt
feladatkörében eljárva a alábbi rendeletet alkotja:
1. §. (1) Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2012.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: szociális rendelet) 1. §-a és
a 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. §. Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szt-ben
meghatározott hatáskörök gyakorlását a pénzbeli vagy természetbeni
támogatásként nyújtott önkormányzati segély illetve a méltányossági
közgyógyellátás esetében a polgármesterre ruházza át.”
„4. §. (1) A szociális rászorultságtól függő támogatások formái:
a) pénzbeli támogatások
b) természetbeni támogatások
(2) A pénzbeli támogatások fajtái:
a) aktív korúak ellátása
b) önkormányzati segély
(3) A természetbeni támogatás fajtái:
a) közgyógyellátás
b) önkormányzati segély
(4) Ahol a szociális rendelet átmeneti, vagy temetési segélyt említ, ott
önkormányzati
segély kifejezést kell érteni.”
2. §.
Nyírgelse
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2006 (V.6.) Kt. számú rendelete
(a továbbiakban: gyermekvédelmi rendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A gyermekvédelmi rendelet 4. §. (1), (2) bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„ (1) Pénzbeli ellátás:
önkormányzati segély
(2) Természetben nyújtott ellátás:
a) önkormányzati segély
b) tankönyvtámogatás”
(2) A gyermekvédelmi rendelet 6. §-át megelőző alcím helyébe az alábbi
megnevezés kerül:
„ Önkormányzati segély”
(3) Ahol a gyermekvédelmi rendelet 6. §-a és 7. §-a rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatást említ, ott önkormányzati segély kifejezést kell érteni.
3. §. Ez a rendelet 2014. február 24. napján lép hatályba, s az azt követő napon
hatályát veszti.

Nagy László
jegyző

Görög László
polgármester

Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett:

4./ Napirend: 2/2013.(III.21.) rendelet módosítása (előirányzat módosítás)
Görög László polgármester ismertette a képviselő testülettel a rendeletben
átvezetett módosításokat: A gyerekek diákmunkája, a közmunkások bére és
járulékai, valamint ezekre kapott támogatások vannak szerepeltetve, illetve a
Nyírbogáttól kapott 12 millió forint, amiről már mindenki értesült.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi
előterjesztést változatlanul hagyva az alábbi rendeletet alkotta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő testültének

2/2014.(II.21.) önkormányzati r e n d e l e t e
Az önkormányzat Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.,
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja.
1. §

(1) A 2013. II. félévében pótelőirányzatként biztosított állami támogatások
növelése, miatt az alaprendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított
kiadási főösszegét
bevételi főösszegét

18.513 E Ft-tal
18.513 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi
módosított kiadási főösszegét
módosított bevételi főösszegét
a hiány összegét

0

331.821 E. Ft-ban
331.821 E. Ft-ban
Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
80.741 E Ft
18.172 E Ft
54.542 E Ft
E Ft
E
Ft
17.920 E Ft
E Ft
E Ft
30.960 E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
71.885 E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

személyi jellegű juttatások
munkaadókat terhelő járulék
dologi kiadás
egyéb folyó kiadások
Előző évi túlfinanszírozás visszafizetési kötelezettség
támogatásértékű működési kiadás
működési célú pénzeszközátadás államháztart.
kívülre
garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
társadalom- és szociálpolitikai juttatás
ellátottak pénzbeli juttatásai
pénzforgalom nélküli kiadások
Kamatkiadások
Felújítás
intézményi beruházási kiadások
támogatásértékű felhalmozási kiadás
felhalmozási célú pénzeszközátadás
pénzügyi befektetések kiadásai

E Ft
21.652E Ft
35.949E Ft
E Ft
E Ft

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
általános tartalék
Központi irányítószervi támogatás
hitelek kamatai
finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2.§.

3.) A bevételi előirányzatokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat
31.685 E Ft intézményi működési bevételek
54.489 E Ft közhatalmi bevételek
2.790 E Ft átengedett központi adók
73.353 E Ft önkormányzatok költségvetési támogatása
99.709 E Ft átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek
57.795 E Ft finanszírozási bevételek
12.000 E Ft tárgyi eszközértékesítés

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
3. §

(1) Ez a rendelet 2014.02.21. napján lép hatályba, s a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.

Nagy László
jegyző

Görög László
polgármester

Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett.
5./ Napirend: A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
Görög László polgármester ismertette az előterjesztés főbb sarokpontjait
bevételi és kiadási oldalon. Kérte a képviselők és a meghívottak véleményét.
Dr. Szlinszky Éva háziorvos előzetesen arról tájékoztatta a képviselő testületet,
hogy az orvosi rendelő kazánja már nagyon régi, elavult, reméli, hogy ezt a telet

ki fogja bírni. Szerencsésnek tartja, hogy ilyen jó az idő nincs olyan hideg, mert
ha a kazán elromlana, nem lehetne rendelést sem megtartani és ő sem
maradhatna a lakásban. Továbbiakban azt is elmondja, hogy a nyílászárók
cseréjére is szükség volna, mert ott sok meleg elmegy. Az ÁNTSZ is volt
ellenőrizni, s hiányosságként rótta fel többek között azt is, hogy az
akadálymentesítés nincs megoldva.
Görög László polgármester elmondta, hogy ezen hiányosságok megoldására
kalkulációt és megoldási tervet kell készíteni, amelyre március 19-ig kapott
haladékot az önkormányzat. Elmondta, hogy Dr. Simon Miklós képviselő úrtól
kért segítséget ama ügyben, hogy próbálja meg nekünk a minisztériumban
elintézni, hogy kedvező elbírálásban részesítsék a kérelmünket az orvosi rendelő
pályázattal kapcsolatosan. A költségvetésbe betervezésre került a tavalyi összeg.
Ha elutasítják a kérelmet az önerő egy részét a rendelő felújítására lehet
fordítani, hogy az ÁNTSZ és a jogszabályi előírásnak meg tudjanak felelni.
Dr. Szlinszky Éva háziorvos kérdezte a polgármester úrtól, hogy ha nyer a
pályázat, van- e arra lehetőség, hogy módosításokat vigyenek véghez rajta, mert
a gyermekváró és a felnőtt váró ajtaja nem nyílhat egy légtérből. Éppen ezért
vitték el a gyerekrendelést.
Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy a költségvetésbe 42 millió forint van
betervezve orvosi rendelő felújítására kedvező elbírálás esetén, s nem értette az
önerő szükségességét.
Görög László polgármester elmondta a képviselő asszonynak, hogy a
költségvetésbe az orvosi rendelő felújítás pályázat be van tervezve a bevételi és
a kiadási oldalon is. A bevétel és a kiadás közötti különbözet az önerő, amelyből
lehet fordítani a felújításra.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester elmondta, hogy külön oda kellett
volna írni az előterjesztésben, hogy mennyi összeg van betervezve az orvosi
rendelő felújítására, ha nyer a pályázat, és akkor is ha nem, így jobban
megértették volna. Sokallta az önerő összegét.
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, ha nem nyer a
pályázat, akkor nem fontos mindet rákölteni az épületre, kevesebből is meg lehet
valósítani a felújítást. Ennyi önerőre csak akkor lenne szükség, ha nyerne a
pályázat.
Goda Ferencné költségvetési előadó tájékoztatta a képviselő testületet, hogy 7
millió forint önerő lett betervezve.

Görög László polgármester elmondása szerint azért készítették így el a
költségvetést, ha nyerne a pályázat, ne kelljen emiatt előirányzatot módosítani.
Szabóné Nagy Csilla védőnő megkérdezte, ha pozitív elbírálásban részesítenék
a pályázatot, nem lehetne-e rajta változtatni. Kicsi lesz a váróterem a védőnői
szolgálat részére, nem fog megfelelni az előírásoknak. Ha kimennek a felnőtt
váróba, akkor pedig elkaphatnak valamilyen betegséget is, a gyerekek és a
kismamák egyaránt. Örült a pályázatnak, de ezek voltak az észrevételei.
Görög László polgármester azt válaszolta, hogy ebben most nem tud
nyilatkozni, nekik is az a céljuk, hogy modern orvosi rendelője legyen a
településnek. Ha pozitív elbírálásban részesítik a pályázatot, s lesz erre
lehetőségük, akkor ezeket a módosításokat kérvényezni fogják, s arra fognak
törekedni, hogy meg is valósítsák.
Dr. Szlinszky Éva háziorvos nehezményezte, hogy a tervezéskor őket senki
sem kérdezte meg, az ÁNTSZ előírásokat nem tudja hogyan vették figyelembe.
Görög László polgármester azt válaszolta, hogy ha nyer a pályázat, akkor majd
vissza fognak erre térni.
Gyurkovics Anna képviselő felvetette, hogy nem látja a vasúti fellépőt
betervezve pedig ez az egész lakosságot érintené.
Görög László polgármester elmondta, hogy Simon képviselő úrtól azt az
ígéretet kapta, hogy lépni fog ebben az ügyben, mert ez az Ő települését,
Nyírbogátot is érinti.
Pócsi Józsefné képviselő emlékeztette, hogy itt arról van szó, hogy a vasút csak
a talpfákat adja, a többi költség minket terhel.
Görög László polgármester elmondta, hogy az emelt magasságú peron közel
4,5 millió forintjába került volna a településnek, a közmunkásokat is az
Önkormányzatnak kellett volna elvinni Debrecenbe, hogy levizsgázzanak. Ők
adták volna hozzá a szakmai felügyeletet, mert a vonatforgalmat is irányítani
kellett volna. Még azt is megszabták, hogy milyennek kell lennie,
mozgáskorlátozott feljárónak, és kültéri WC-t is kellet volna hozzá létesíteni.
Ezért ez elvetésre került, s csak a posta előtti tér lett megcsinálva. Az ezzel
kapcsolatos anyagot elvitte Nyírbogátra, az országgyűlési képviselőhöz, hétfőn
erre is rá fog kérdezni.
Arról is beszámolt, hogy ismét elkezdődött a Nyíradony- Nyírbogát közötti
kerékpárút építésével kapcsolatos pályázat munkálata. Most csak a tervezésre

lehet pályázni, ahhoz is sok tulajdoni lapot be kellett csatolni. Majd a
kivitelezésre is lesz pályázat, csak azt még nem tudja, hogy mikor. Ehhez az
kell, hogy legyen kész terv. Lakossági fórumot is kell majd összehívni, s a
tulajdonosok hozzájárulása is kell majd.
Gyurkovics Anna képviselő megkérdezte, hogy nem látta betervezve a
pedagógusok túlóra díjának a megfizetését.
Görög László polgármester válaszolta, hogy ez is be lett tervezve az ez évi
költségvetésbe.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester megkérdezte, hogy a könyvtári rész
most hova tartozik, az Önkormányzathoz vagy az Iskolához.
Görög László polgármester elmondta, hogy a községi könyvtár az
Önkormányzathoz tartozik, fogják kérni az iskola igazgatót, hogy a községi
könyveket adja át. Pályázatot is nyertek a megyei könyvtártól, könyveket is
fognak kapni, szekrénysort is adnak hozzá.
Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy 6 db számítógép vásárlása van
betervezve a teleházba, tavaly is lett vásárolva, most miért van megint rá
szükség? A sport költségvetését ki állította össze? Urnafal létesítése évek óta be
van tervezve, de a megvalósítása mindig elmarad.
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy volt már arra több
alternatíva is, hogy az urnafalat hova tervezzék meg, de ezt a Képviselőtestületnek kellene eldöntenie. Felajánlották azt is, hogy a Kossuth utca felől
ingyen az Önkormányzatnak adnák azt a telket, s akkor lehetne létesíteni ott egy
szép feljárót is. Ezzel kapcsolatban az egyházak vezetőivel is fog egyeztetni,
csak azt kell eldönteni, hogy hova kerüljön az urnafal.
/Kulin Béla képviselő megérkezett./
Gyurkovics Anna képviselő javasolta, hogy a Ravatalozóban a hűtőcsere is
igen fontos lenne.
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő testületet, hogy most
kapott árajánlatról e-mailt, de az egész épület felújítása időszerűvé vált.
Szeretné, ha meghatároznánk hova kerüljön az urnafal, mert így ezzel
párhuzamosan a feljárót is meg tudnánk csinálni.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester felvetette, hogy jó lett volna, ha
Papik Krisztián, a számítógépek rendszergazdája és a sport egyesület vezetője is

jelen van, és meg tudta volna nekik mondani, hogy miért tervezett ismételten
számítógép vásárlást, s a sporttal kapcsolatos kérdésekre is választ tudott volna
adni.
Pócsi Józsefné képviselő azt kérte a polgármester úrtól az erdőültetéssel
kapcsolatosan, hogy jobban legyen felügyelve, és valaki feleljen érte. Nagyon
sok a hiány, nehogy ezért büntessenek. Szakemberre kell ezt bízni.
Görög László polgármester válaszolta, hogy erre jobban oda fognak figyelni,
mert tény és való, hogy nem sok csemete maradt meg.
Pócsi Józsefné képviselő érdeklődött a telephely létesítése felől, hogy megint
be van tervezve mérleggel együtt, de a tavalyi évben nem sokra haladtak ebben
az ügyben.
Görög László polgármester elmondta, hogy már minden meg van hozzá, az
alap is le van öntve, csak arra várnak, hogy legyen jó idő, s lehessen a munkákat
tovább folytatni. A mérlegre is szükség lenne, hogy tudják mérni a fát, ne kelljen
máshova menni. Tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a telephelyi
szomszéd vízóra aknája is benne van a mi területbe. Ez semmiben nem zavar, de
a szomszédok írtak levelet az építésügyi hatóságnak a telephely létesítésével
kapcsolatosan, de ezt elutasították.
/Pintye Magdolna képviselő megérkezett/

Pócsi Józsefné képviselő javasolta, hogy a vízóra kérdését meg kell a
szomszéddal beszélni, hogy ő is tudjon róla.
Azt is kérdezte, hogy a Jókai utcán lévő szolgálati lakás felújítása úgy lett
betervezve, hogy lakható állapotban legyen? Ezt jó ötletnek tartaná, hogy ne
menjen tönkre. Albérletbe is kiadható lehetne.
Görög László polgármester azt válaszolta, hogy ők is arra gondoltak, hogy
azért kellene felújítani, hogy ne menjen tönkre.
Pócsi Józsefné képviselő megkérdezte, hogy növénytermesztés címszó alatt mit
kell érteni? Megéri ez az Önkormányzatnak?
Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzati földeken a
tavalyi évben is kukorica volt. Most is arra gondoltak. Úgy vélte, hogy megérte,
az önkormányzatnak, Nyírbogátra lett leadva.

Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy a könyvtári és közművelődési
feladatokhoz ide tartozik-e a Művelődési Ház költsége is.
Goda Ferencné költségvetési előadó válaszolta, hogy igen ez is ide tartozik. A
teleházvezető megbízási díja is itt van elszámolva. A tavalyi évben be volt
tervezve számítógép vásárlás, de ez nem valósult meg, azért van ismételten
betervezve. Adományként kaptak az iskolától számítógépet, s azt használták a
gyerekek.
A sporttal kapcsolatban elmondta, hogy a sportvezető adott nekem egy részletes
költségvetést, ami alapján elkészítette az itt találhatót. /Felolvasta a részletes
kimutatást/
Gyurkovics Anna képviselő kérdezte a polgármester úrtól a temetőőr bérét és
járulékait.
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy meg lett neki emelve a
bére, 4 órában van foglalkoztatva. S ez alapján lett neki betervezve.
Pintye Magdolna képviselő megemlítette, hogy a Dorogiék féle házat kellene
megvásárolni telephelynek. Tudja, hogy a másik helyen már le van alapozva.
Véleménye szerint a lakásból egy közösségi házat ki lehetne alakítani, az
udvaron pedig ki lehetne alakítani a telephelyet, s be is lehetne kamerázni a
egész területet.
Görög László polgármester elmondta, hogy ő is ezt szerette volna, de sajnos
Dorogiéknak annyi tartozása van a házon, hogy azt nem tudja kifizetni az
Önkormányzat. Árverésre írták ki a lakást.
Pintye Magdolna képviselő véleménye szerint lehet, hogy most már olcsóbban
hozzá lehetne jutni a telekhez.
Görög László polgármester válaszként elmondta, hogy utána fog nézni ennek a
lehetőségnek és a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő testületet.
Molnárné Goda Gabriella képviselő kérdezte a polgármester úrtól, hogy az
egyesületek támogatása ugyanannyi maradt-e, mint a múlt évben? Ki lett
mindenkinek fizetve a tavalyi? A nyugdíjas egyesületnek nem lett?
Görög László polgármester válaszolta, hogy mindegyik egyesületnek be lett
tervezve, és fognak velük kötni egy megállapodást, ha önkormányzati
rendezvény van, lépjenek fel.

Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy a nyugdíjasok nem is fogják megkapni
a tavalyi évit? Ezzel nem ért egyet. Véleménye szerint a támogatás a nyugdíjas
egyesületnek lett megítélve nem az énekkarnak. Meg lett nekik szavazva, oda
kell nekik adni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Ezért szavazásra bocsájtotta Görög László polgármester a költségvetési rendelet
tervezetét.
A Képviselő- testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az előterjesztést
változatlanul hagyva az alábbi rendeletet alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő testületének
3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.,
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, illetve a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a pénzügyi bizottság
írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2014. évi
pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre)
terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

332.116 E Ft Költségvetési
bevétellel
332.116 E Ft Költségvetési

kiadással
.........................E Ft Költségvetési
……………….E Ft egyenleggel
……………….E Ft -ebből működési
felhalmozási
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, állami
(államigazgatási) 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) Az esetleges működési hiány belső finanszírozásának érdekében a
képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási
maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) Az esetleges felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió
forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet
megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg
nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány
külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a
következők szerint állapítja meg:
(1) Az
Önkormányzat
adósságot
keletkeztető
ügyletekből
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

és

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a
4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő
felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.

felújítások

kiadásait

(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti
megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 1.
számú tájékoztató tábla szerint határozza 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.
(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.
(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 képviselő-testület dönt.
(2)

A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak
módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.000 Ft összeghatárt nem
haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja
magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente
köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig
gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt
előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti
előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első
negyedév kivételével – negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban),
de legkésőbb 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.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási
jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal munkamegosztási
megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) 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.
(4) A közös (önkormányzati) 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 2014. február 21-én lép hatályba.

Nagy László
jegyző

Görög László
polgármester

1. 1. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Nyírgelse Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege
BEVÉTELEK

Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi
előirányzat

2

3

1
1.

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

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.
1.3.

48 451
1 565

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
(Szoc.otthon: 17.458, gyermekétk.: 8.224, szoc.s.:1.565)

16 710
28 834

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.
2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

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

68 934

2.6.
3.

2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

70 073

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

54 252

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

51 262

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.
5.

Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

2 940

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 367

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

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.
6.

Egyéb működési bevételek
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

4.

(közművelődés: 1.321, lakott külterület: 21)

1 342
68 934

70 073

2 790
200
20 439

2 275
12 264
1 151
92
350

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.
7.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
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.
8.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
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)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9.

262 149

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

10.
10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.
11.
11.1.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

55 712

Intézményfinanszírozsából

55 712

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

14 255

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

14 255

12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.
14.

Betétek megszüntetése
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.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

69 967
332 116

KIADÁSOK
Ezer
forintban
Sorszám

Kiadási jogcímek

2014. évi
előirányzat

2

3

1
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 986

1.3.

Dologi kiadások

63 541

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

197 288
83 382

31 379

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.8.
1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.
1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

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

79 116

2.1.

Beruházások

74 006

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

4 900

- 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.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

276 404

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.
6.

210

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

55 712

7.1.

Intézményfinanszírozás

55 712

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

55 712
332 116

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások
9. sor) (+/-)

Ezer
forintban
-14 255
14 255

1.2. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Nyírgelse Önkormányzat
2014. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
Ezer forintban
Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2

3

1
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 feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.
2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

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

2.6.
3.

2.5.-ből EU-s támogatás
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.
4.

3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.
5.

Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

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

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.
6.

Egyéb működési bevételek
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.
7.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
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.
8.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
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)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9.
10.
10.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.
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
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

20 226

Intézményfinanszírozás

20 226

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.
14.

Betétek megszüntetése
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.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

20 226

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

20 226

KIADÁSOK
Ezer forintban
Sorszám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

2

3

1
1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

20 226

1.1.

Személyi juttatások

13 997

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 797

1.3.

Dologi kiadások

2 432

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.
1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.
1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.
6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

20 226

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

20 226

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)
(+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban
-20 226
20 226

1.3. melléklet a3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Nyírgelse Önkormányzat
2014. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
Ezer forintban
Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

1

2

3

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 feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.
2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

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

2.6.
3.

2.5.-ből EU-s támogatás
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.
4.

3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.
5.

Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

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

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.
6.

Egyéb működési bevételek
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.
7.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
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.
8.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
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)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

9.
10.
10.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.
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
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

35 486

Intézményfinanszírozás

35 486

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.
14.

Betétek megszüntetése
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.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

35 486

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

35 486

KIADÁSOK
Ezer forintban
Sorszám

Kiadási jogcímek

2014. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

33 586

1.1.

Személyi juttatások

17 045

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.
1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.
1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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
- 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.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.
6.1.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

1 900

1 900

2.7.

5.1.

4 284
12 257

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

35 486

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

35 486

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési
kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban
-35 486
35 486

2.1. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban !
Bevételek
Sorszám
1

Kiadások

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

3.
4.

2.-ból EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek

54 252 Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

68 934 Egyéb működési célú kiadások

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.-ből EU-s támogatás
Egyéb működési bevételek

48 451 Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

18 986

Dologi kiadások

63 541

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen
(1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei
(15.+…+18. )

68 067 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

14 255 Likviditási célú hitelek törlesztése

17.

192 076

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen
(1.+...+12.)

Betét visszavonásából származó
bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei
(20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök
felvétele

Betét elhelyezése

53 812 Kölcsön törlesztése

Értékpapírok bevételei

22.

Működési célú finanszírozási bevételek
összesen (14.+19.)

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN
(13.+22.)

24.
25.

Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

197 288

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

18.

21.

31 379

20 439

13.

16.

83 382

68 067

260 143

Intézmányfinanszírozás

53 812

Működési célú finanszírozási
kiadások összesen (14.+...+21.)

53 812

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(13.+22.)

5 212 Költségvetési többlet:
- Tárgyévi többlet:

251 100
9 043

2.2. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
mérlege
(Önkormányzati szinten)
Ezer forintban !
Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

Megnevezés

2014. évi
előirányzat

2

3

4

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
1.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Beruházások
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló
beruházás
Felújítások
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló
70 073
felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások

74 006

4 900

210

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+11.)
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

70 073

Költségvetési kiadások összesen:
(1.+3.+5.+...+11.)

1 900 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

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

79 116

1 900

Hiány külső finanszírozásának bevételei
(20+…+24 )
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Befektetési célú belföldi, külföldi
értékpapírok vásárlása
Betét elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Intézményfinanszírozás

1 900

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összesen (13.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)
Költségvetési hiány:
Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú finanszírozási
1 900 kiadások összesen
(13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(12+25)
9 043 Költségvetési többlet:
9 043 Tárgyévi többlet:

71 973

1 900

81 016
-

3. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Nyírgelse Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
Ezer forintban !
Sorszám

Bevételi jogcímek

1

2

1.

Helyi adók

2.

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

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

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

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

2014. évi előirányzat
3
51 262
2 119

200

53 581

4. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Ezer forintban !
Beruházás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés Felhasznál
kezdési és
ás
befejezési
2013.
éve
XII.31-ig
3

4

2014. évi
előirányzat
5

6=(2-4-5)

Kisbusz

12 700

2014

12 700

Ovosi Rendelő átépítés

42 463

2014

42 463

Urnafal

1 000

2014

1 000

Telephely

3 000

2014

3 000

Teleház számítógép vásrlás

2014. év utáni
szükséglet

500

2014

500

Közfoglalkoztatás
eszközbeszerés

2 167

2014

2 167

Erdő

2 000

2014

2 000

"Házi komposztálás Nyírgelsén"

10 176

2014

10 176

ÖSSZESEN:

74 006

74 006

5. melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Ezer forintban !
Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Szolgálati lakás feléújítás

Kivitelezés Felhasznál
kezdési és
ás
befejezési
2013.
éve
XII.31-ig
3

4

2014. évi
előirányzat

2014. év utáni
szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

5

6

3 000

3 000

Szociális otthon (fatároló építés,
festés)

1 900

1 900

ÖSSZESEN:

4 900

4 900

1. számú tájékoztató tábla

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Nyírgelse Önkormányzat
2014. évi költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK
Ezer
forintban
Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2012. évi
tény

2013. évi
várható

2014. évi
előirányzat

3

4

5

84 667

75 666

48 451

1.

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

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4 733

6 118

1 565

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 501

14 475

16 710

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 770

50 496

28 834

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.
1.6.

Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

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

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.
2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei
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.
3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás

4.

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

79 428

54 527

54 252

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

59 004

52 347

51 262

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

12 037

11 953

12 706

- Termékek és szolgáltatások adói

46 967

40 394

38 556

7 389

1 762

2 790

4.1.2.

1 316
9 406

3 261

1 342

32 530

40 281

68 934

32 530

40 281

68 934

4 257

70 073

70 073

4.2.

Gépjárműadó

4.3.
4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek

13 035

418

200

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

19 024

18 862

20 439

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 066

4 365

2 940

100

27

1 367

2 117

887

2 275

12 189

12 042

12 264

995

1 180

1 151

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

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

5.10.

83
474

92
361

350

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

12 197

6.1.

Immateriális javak értékesítése

12 197

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.
6.5.

Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

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

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n
kkívülről

7.2.
7.3.
7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
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.
8.4.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 352

5 352
1 933

1 933
217 582

206 885

262 149

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

27 895

22 303

14 255

22 303

14 255

12.2.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

27 895

13.

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
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.3.
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.
12.1.

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

68 532

37 919

55 712

13.1.

Intézményfinanszírozás

70 313

35 949

55 712

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Függő átfutó bevételek

-1 781

1 970

96 427

60 222

69 967

314 009

267 107

332 116

13.3.
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.
14.4.

Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(9+16)

17.

KIADÁSOK
Ezer
forintban
Sorszám

Kiadási jogcímek

1
1.

2
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2012. évi
tény
3

2013. évi
várható
4

2014. évi
előirányzat
5

217 073

186 722

197 288

1.1.

Személyi juttatások

91 957

79 064

83 382

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 315

16 685

18 986

1.3.

Dologi kiadások

51 195

52 629

63 541

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

53 606

38 344

31 379

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

4 399

24 656

79 116

4 259

21 451

74 006

3 205

4 900

1.7.
1.8.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.
1.12.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

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

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.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.1.

221 472

211 378

276 404

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.
6.

210

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

5.1.

140

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

63 662

41 474

55 712

7.1.

Intézményfinanszírozás

70 313

35 949

55 712

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

-6 651

5 525

63 662
285 134

41 474
252 852

55 712
332 116

2. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
Ezer forintban !
Bevételi jogcím

Kedvezmény
nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
-ebből:

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója

1 595

Idegenforgalmi adó tartózkodás után
Idegenforgalmi adó épület után
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

2 790

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Egyéb kedvezmény
Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

2 790

78

3. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre

Sorszá
m

Megnevezés

Januá Februá
r
r

Márci
us

Április

Május

Június Július

Augus Szept
zt
.

Okt.

Nov.

Dec.

Összes
en:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzato
k működési
támogatásai

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 038

4 033

48 451

3.

Működési célú
támogatások
ÁH-on belül

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 745

5 739

68 934

4.

Felhalmozási
célú
támogatások
ÁH-on belül

70
073

70 073

5.

Közhatalmi
bevételek

6.

Működési
bevételek

7.

Felhalmozási
bevételek

8.

Működési célú
átvett
pénzeszközök

9.

Felhalmozási
célú átvett
pénzeszközök

10.

27
126

27 126

54 252

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 703

1 706

20 439

Finanszírozási
bevételek

18 897

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

4 650

69 967

11.

Bevételek
összesen:

30 383

16 128

43 254

16 128

16 128

16 128 16 128

16 128

43
254

16 128

16 128

12.

Kiadások

13.

Személyi
juttatások

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 949

6 943

83 382

14.

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási
adó

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 582

1 584

18 986

15.

Dologi kiadások

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 295

5 296

63 541

16.

Ellátottak
pénzbeli
juttatásai

17.

Egyéb
működési célú
kiadások

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 615

2 614

31 379

18.

Beruházások

74
006

74 006

19.

Felújítások

4 900

86
332 116
201

4 900

20.

Egyéb
felhalmozási
kiadások

21.

Finanszírozási
kiadások

22.

Kiadások
összesen:
Egyenleg

23.

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

21 083

21 083 21 083

21 083

9 300

-4 955 22 171

-4 955

4 642

210

210

4 650

55 712

4 642

4 642

4 642

4 642

4 642

21 083

21 083 21 083

21 083

25
983

21 083

21 083

-4 955

-4 955

-4 955

-4 955

-4 955 -9 102

-4 955

17
271

95
332 116
303

4. számú tájékoztató tábla

A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként
adatok forintban
Jogcím

2014. évi támogatás összesen

1

2

Településüzemeltetés
Beszámítás

11 141 758
-

Gyermekétkeztetés

11 141 758
8.224.153

Szociális Otthon bér:

13 030 200

Szociális Otthon működtetés

4 428 000

Óvoda bér támogatás

14 936 800

Óvoda működtetés

1 773 333

Pénzbeni szociális ellátás

6 303 647

Beszámítás

-

3 151 824

-

1 564 650

Egyéb önkormányzati feladatok:
Beszámítás
Kulturális feladatok
Lakott külterület

Összesen:

3 129 300
1 321 260
20 564

48 450 783

5. számú tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás
összge

1.

Polgárőrség

Működés finanszírozás

200

2.

Nyugdíjas Egyesület

Működés finanszírozás

200

3.

ATLAS Szkander Egyesület

Működés finanszírozás

200

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Összesen:

600

Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett
6./ Napirend: Nyírgelse Község Önkormányzat, Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda,
Szent György Idősek Otthona alapító okiratának módosításához kapcsolódó
bejelentés illetve kiegészítés megtárgyalása.
Nagy László jegyző elmondta, hogy az államháztartási törvény rendelkezései
alapján szükség van az Önkormányzat és intézményei alapító okiratának egyes
pontjaiban változtatásokat véghezvinni. Ezek a változások vannak átvezetve. A
Képviselő- testületnek ezt tudomásul kell venni, február 28-ig kell eljuttatni a
Kincstárba az erről szóló iratokat.
Pintye Magdolna képviselő jelezte a jegyző úrnak, hogy az óvodai alapító
okiratban benne van az iskola 1-4 évfolyam szakfeladat is miért van ez így?
Megnézte a szakfeladatokat a köznevelési törvényben és ez így ellenkezik a
jogszabállyal.
Goda Ferencné költségvetési előadó válaszként elmondta, hogy az óvoda
alapító okirata akkor készült mikor szétvált a két intézmény a kincstár is ezt
jóváhagyta, most csak a kormányzati funkciókat kellett módosítani.
Pintye Magdolna képviselő nem értette, hogy ez 2013-ban miért maradt benne,
pedig ez így törvényellenes, ezért jelezte ezt az észrevételét a jegyző úrnak.
Nagy László jegyző tájékoztatta a képviselőt, hogy megfogják ezt nézni és ha
szükséges kijavítják és továbbítják a kincstár felé.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy e témában
döntésre nincs szükség, ez technikai és nem tartalmi változást jelent az alapító
okiratban.

Sorrendben a 7. napirendi pont tárgyalása következett.
7./ napirend: Egyebek

Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Oláh Zsolt
megvásárolta Goda Attilától a tanyát és ezzel együtt az Encsencs Nyírgelse

között lévő összekötő út felét. Olyan levéllel fordult a képviselő-testület felé,
hogy eddig nem élt a törvény adta lehetőségével nem zárta le az utat, de neki
nincs pénze rendben tartani. Az utat 3 millió forintért felajánlotta az
önkormányzatnak megvételre, ha nem sikerül megegyezni akkor lezárja és
magánútként fogja hasznosítani.
Pócsi Józsefné képviselő javasolta, hogy nyugodtan zárja le nincs rá az
Önkormányzatnak szüksége.
Görög László polgármester elmondta, hogy abban maradtak a jegyzőúrral,
hogy állásfoglalást kérnek a közlekedésfelügyeleti hatóságtól. Nem hiszi, hogy
lesz rá lehetősége, mert a két település közötti utat nem zárhatja le minden ok
nélkül.
Kulin Béla képviselő véleménye szerint nyomós indok kell, hogy lezárhassa az
utat illetve engedélyre van szükség.
Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy ha térképen szerepel ez az út akkor,
hogy zárhatja le?
Görög László polgármester válaszként elmondta, hogy ő ezt a levelet kapta és
tájékoztatta a képviselő testületet.
Nagy László jegyző javasolta, hogy kérjen az önkormányzat a közlekedési
felügyelettől állásfoglalást, és március 12-ig válaszoljon a megkeresésre.
Görög László polgármester elmondta, hogy érkezett hozzá még egy levél
amely szerint Bencsik József meg szeretné vásárolni a szomszédjában lévő
Nádas u 1 sz alatt lévő ingatlant, melyben az önkormányzatnak ½ ed része van.
A tulajdonos gyámság alatt áll, kirendelt gondnoka van Nyírbátorból. Ebben
kérte a testület állásfoglalását.
Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy döntésképes –e még a tulajdonos?
Görög László polgármester azt válaszolta, hogy igen még döntésképes
állapotban van, csak öregek otthonában tartózkodik.
Pócsi Józsefné képviselő kérdezte, hogy adott-e árajánlatot? Nyírgelsei
viszonyok között mennyit érhet ez a porta?
Gyurkovics Anna képviselő véleménye szerint maga a lakás romos állapotban
van, de a hozzá tartozó telek az nagy.

Kricsfalusi Katalin ügyintéző elmondta, hogy ő készített róla adó és
értékbizonyítványt a tulajdonos kérésére. Bencsik József pedig azt nyilatkozta
neki, hogy 200- 200 ezer Ft-ot fizetne az 1/2-1/2-ed tulajdoni hányadért.
Görög László polgármester elmondta, hogy ezt reális árnak tartja ő is
javasolta, hogy döntsenek e kérdésben.
A képviselő testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú
előterjesztésnek megfelelően az alábbi határozatot hozta:

szavazattal

az

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő testületének
5/2014.(II.20.) határozata
A képviselő testület
1./ Megtárgyalta Bencsik József (4362 Nyírgelse
Szabolcs u. 2.) szám alatti lakos vételi ajánlatát a (4362
Nyírgelse Nádas u. 1.) 303 hrsz.-ú 1/2 hányadban az
önkormányzat
tulajdonát
képező
ingatlanra
vonatkozóan.
2./ Értékesíti Bencsik József részére az 1. szerinti
ingatlan 1/2 tulajdonú hányadát 200.000 Ft, azaz
Kettőszázezer forint vételárért.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.

Görög László polgármester elmondta, hogy a motorosok megkeresték, azzal a
kéréssel, hogy a tavalyihoz hasonlóan újra szeretnének egy találkozót itt
Nyírgelsén. Az időpontot június 20-22 között jelölték meg. Erről fognak majd
bővebb tájékoztatást küldeni az Önkormányzatnak.
Gyurkovics Anna képviselő elmondta, hogy véleménye szerint, a falunap július
közepén legyen, hiszen akkor többen ráérnek.
Pócsi Józsefné képviselő elmondta, hogy neki is ez a véleménye, hiszen az
emberek ilyenkor ezt jobban megengedhetik maguknak.

Görög László polgármester javasolta, hogy a falunap időpontja július 12legyen.
Görög László polgármester elmondta, nemrég kapta az információt, hogy azon
önkormányzatok, akik nem vettek részt az adósságkonszolidációban, azok 20
millió Ft-ra pályázhatnak . A pályázatot az ebr42 rendszerben kell elkészíteni a
következő napokban.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el.

Görög László polgármester ezután zárt ülést rendelt el. A meghívott
vendégeknek és a lakosságnak megköszönte a részvételt.

k.m.f.

Görög László
polgármester

Gyurkovics Anna
jegyzőkönyv hitelesítő

Nagy László
jegyző

Molnárné Goda Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő

