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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÉS
ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. február 28.-án
megtartott együttes ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2012.(II.28.) számú
Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012.(II.28.) számú
T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ A Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, a Gyöngyszem Óvoda
és az Egészségügyi feladatok 2012. évi költségvetésének megállapításáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. február 28.

Csik Mihály
polgármester

Trefán Gábor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Ömböly Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28.-án megtartott együttes
ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Távol van: Madarász Tibor alpolgármester
Agócs János nyírbélteki képviselő
Gamil Elemér nyírbélteki képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Dr. Kerekes Imre körjegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos.
Meghívottként részt vesz: Zelenák Béláné óvodavezető.
Csik Mihály polgármester: Köszöntöm az együttes ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy
az ülés határozatképes Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete részéről a
polgármester és 3 fő képviselő, Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről
a polgármester és 4 fő képviselő megjelent. Az együttes ülést megnyitom. Javaslom a
meghívóban szereplő napirend megtárgyalását. Van-e más napirend felvételére javaslat? Ha
nincs, kérem a döntést.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
e l f o g a d t a.
1. N A P I R E N D
Tárgy:

Előterjesztés a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, a Gyöngyszem
Óvoda és az Egészségügyi feladatok 2012. évi költségvetésének megállapításáról.

Előadó: Csik Mihály polgármester: A társulási megállapodás alapján, együttesen működtetett
intézmények költségvetési tervezetének megállapítása a feladatunk. Február 8.-i határozat
alapján került sor a 2. fordulóra. Tisztelettel kérem az előterjesztés elfogadását, mert március
9-ig már beszámolót kell adni a MÁK felé. Ehhez szükséges a döntés meghozatala. Az
érintett intézmények, valamint a 3. intézmény elemi költségvetését személyem fogja
jóváhagyni az új Államháztartási Törvény alapján, ez egy új hatáskör. Az új törvény egészen
más költségvetési kategóriába sorolja az intézményeket. Január 1-től 31-ig kellett elvégezni
azt a feladatot, hogy minden intézménynek adószámot, bankszámlaszámot kellett kérni, azon
kell a gazdálkodást folytatni, ez bonyolítja a helyzetet, mert nem minden intézménynél van
megfelelő végzettséggel rendelkező szakember, ezért a Jegyző Asszony fogja kijelölni azt a
személyt, aki a vezetővel együtt fogja az ellenjegyzést elvégezni.

Felértékelődött a pénzügyi végzettségű szakemberek helyzete, most könnyebben labdába
tudnak rúgni, aki ilyen végzettséggel rendelkezik. A technikai lebonyolítás március 1-től fog
életbe lépni. A költségvetés javaslatok az eddig megszokottaknak megfelelően készültek, de
ezt még a továbbiakban apró pénzre kell váltani, ebbe kemény munkájuk van az intézmények
vezetőinek, szakembereinek. Az eddigi lépések is az irányba történtek, hogy a 3 intézmény,
illetve az önkormányzati hivatal és a szakfeladatokból megmaradt feladatsor – a kis
önkormányzati költségvetés - megnyugtató működést biztosítsanak.
Az önkormányzat kötelessége besegíteni a mindennapi munka irányába az intézményeknek,
nem elvonható hatáskör az intézmények működtetése a költségvetésben tervezett összegekig,
eddig is ők vállaltak kötelezettséget. A jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével
történik a felhasználás.
Kérdés: Nem volt.
Trefán Gábor Ömböly Község polgármestere: Valóban csökkentek a számok, a változásokat
alkalmazni kell, ez a csökkenés még kezelhető, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Javaslom az
ömbölyi testületnek elfogadásra a határozat-tervezetet.
Csik Mihály polgármester: Önkormányzati szinten, de társulási szinten is, ha nem lesz vis
maior helyzet, akkor ez a költségvetés alapjaiban alkalmas, - de rendkívüli megszorítást
igénylő gazdálkodást követel meg-, végrehajtható és kivitelezhető. Magas gázszámlák jöttek
az intézményeknél és a hivatalnál. Az elmúlt hónap időjárása megkövetelte, hogy menjen a
fűtés. Az árnövekedés és az időjárás miatt is magasak a számlák. Bízok benne, hogy ha a
kazánfelújítás megtörténik, akkor a vegyes tüzelésű lesz az alapkazán, a gázkazán csak
rásegítő lesz. Fával, de szalmával és szénnel is lehet majd fűteni a kazánban. Reméljük, hogy
mi fogjuk működtetni az iskolát, és nem megy át az államnak.
Az iskolaigazgatóknál mindenkinek megszüntetik a megbízását és újra kell pályázni az állást.
A járások kialakulására fog sor kerülni. Ez napjainkat is érintő dolog, keresni kell a
lehetőségét, hogy minél kevésbé csorbuljon az önkormányzat önállósága. Ha az új
önkormányzati törvény illetve passzusai hatályba lépnek, akkor kell keresni a megoldási
lehetőséget, hogy minél kevesebb kárral járjon a településre nézve.
Káplár István képviselő: A bizottságok megtárgyalták az előterjesztést, javasolták a határozattervezet elfogadását.
A kötelező étkezés az óvodánál érinti a bevételt az intézménynél.
Csik Mihály polgármester: Ezt a költségvetés napirendnél fogjuk megtárgyalni. Arra
vonatkozóan lesz módosító javaslatunk. Ahol konyha működik, ott elsősorban az étkezést kell
biztosítani a dolgozók részére, másodsorban az Erzsébet-utalványt.
Trefán Gábor Ömböly Község polgármestere: Sok helyen megszüntetik, és az Erzsébetutalványt adják.
Madarász Tibor alpolgármester az ülésterembe megérkezett, Nyírbéltek Nagyközség
Képviselő-testülete 5 fővel van jelen.
Csik Mihály polgármester: A közalkalmazottaknál a cafetéria nem kötelező, csak adható. A
köztisztviselőknél 200 ezer forint a plafon, a munkáltató a SZÉP kártyát is adhatja. Tavaly
adtunk 8, illetve 12 ezer forintot a testületi döntés figyelembevételével.

Aki érintkezik az étellel, az óhatatlan, hogy ne egyen, ezért ott az Erzsébet kártyának
megfelelő összeget javasoltunk. Van olyan önkormányzat is, ahol már hosszú évek óta nem
adnak, attól is függ, hogy hogyan tudják kigazdálkodni ezt az összeget.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az elhangzott javaslat
figyelembevételével 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2012.(II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár,Gyöngyszem Óvoda, Egészségügyi
feladatok ( közös fenntartású intézmények ) 2012. évi költségvetésének
megállapításáról.
A Képviselő-testület:
1.) A közös fenntartású intézmények:
 Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012. évi költségvetését
- 135.899 e Ft bevétellel, ezen belül 4.700 e Ft működési bevétellel,
- 135.899 e Ft működési kiadással,

 Gyöngyszem Óvoda 2012. évi költségvetését
- 100.564 e Ft bevétellel, ezen belül 24.425 e Ft működési bevétellel,
- 100.564 e Ft működési kiadással
 Egészségügyi Feladatok 2012. évi költségvetését
- 22.670 e Ft bevétellel, ezen belül 2.280 e Ft működési bevétellel, 6.612 eFt.OEP
támogatással,
- 22.670 e Ft működési kiadással e l f o g a d j a .

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság az elhangzott javaslat figyelembevételével
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

igen szavazattal,

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
a Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár,Gyöngyszem Óvoda, Egészségügyi
feladatok ( közös fenntartású intézmények ) 2012. évi költségvetésének
megállapításáról.
A Képviselő-testület:
1.) A közös fenntartású intézmények:
 Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012. évi költségvetését
- 135.899 e Ft bevétellel, ezen belül 4.700 e Ft működési bevétellel,
-

135.899 e Ft működési kiadással,

 Gyöngyszem Óvoda 2012. évi költségvetését
- 100.564 e Ft bevétellel, ezen belül 24.425 e Ft működési bevétellel,
- 100.564 e Ft működési kiadással
 Egészségügyi Feladatok 2012. évi költségvetését
- 22.670 e Ft bevétellel, ezen belül 2.280 e Ft működési bevétellel, 6.612 eFt.OEP
támogatással,
- 22.670 e Ft működési kiadással e l f o g a d j a .
Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester a Képviselő-testületek együttes ülését
bezárta.
N y í r b é l t e k, 2012. február 28.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

Trefán Gábor
polgármester

Dr. Kerekes Imre
körjegyző

