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NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. február 28.-án
megtartott rendes ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata 15/2012.(II.28.) számtól
18/2012.(II.28.) számig.
d./ rendelete 3/2012.(III.02.) számtól
6/2012.(III.02.) számig.
T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ A helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása.
- A 2012. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedések.
- Munkahelyi étkeztetés, Erzsébet utalvány és köztisztviselői cafetéria juttatás.
igénybevételének szabályozása
Előadó: Csik Mihály polgármester
2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapítása.
- Házi segítségnyújtásban résztvevők ellátotti létszámának növelése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
3/ A helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonná minősítése.
Előadó: Csik Mihály polgármester
4./ Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Csik Mihály polgármester
5./ A játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Csik Mihály polgármester
EGYEBEK.
N y í r b é l t e k, 2012. február 28.
Csik Mihály
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 28.-án
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Távol van: Agócs János
Gamil Elemér képviselő.
Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Kepics Lajosné vezető főtanácsos
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos
Meghívottként részt vesz: Gyarmati Attila iskolaigazgató
Zelenák Béláné óvodavezető
Kiss Jánosné Idősek Otthona képviseletében.
Csik Mihály polgármester: Köszöntöm a rendkívüli ülésen megjelenteket, a meghívott
intézményvezetőket, munkatársakat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes a
polgármester és 4 fő képviselő megjelent. Az ülést megnyitom. Javaslom a meghívóban
szereplő napirendek közül a 6. napirend levételét, mivel arra egy másik számítási móddal
újabb előterjesztés készül. A meghívóban szereplő 1-5. napirend megtárgyalását javaslom.
Van-e más napirend tárgyalására javaslat?
Madarász Tibor alpolgármester: Egyebek napirendet javaslok.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével a meghívóban szereplő 1-5.
napirendek megtárgyalását 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
megalkotására
Előadó: Csik Mihály polgármester: A bizottságok tárgyalták, javasolták elfogadásra azzal,
hogy az erdőtelepítéssel kapcsolatos dolgokat meg kell vizsgálni, helyettesítő fák
alkalmazásának lehetőségét keresve, melyek gazdaságosan telepíthetők, időben vágásra éretté
válnak és értékesítésük során megfelelő árbevételhez juthat az önkormányzat mivel a
nyárfának alacsonyabb az ára. A kötelező étkezőknél – főleg az óvodánál és az idősek
otthonánál - javasolták a bizottságok, hogy a térítési díjnál a rezsi költséget ne számoljuk fel.
A havi 5 ezer forintos keretet javasolták a bizottságok elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy
annak éves összege 60 ezer forintos keret legyen, egyik hónapban ha nem használja fel, akkor
átviheti a másik hónapra ez az átjárhatóságot biztosítja. A munkával töltött idő a számítás
alapja, amennyit eszik annyi, kerül elszámolásra.
Káplár István képviselő: Mi a helyzet az óvodánál a közfoglalkoztatottakkal?

Csik Mihály polgármester: A testület által engedélyezett létszám keretig, ha üres létszámot
helyettesít annak jár a támogatás, de aki ezen felül van, arra nem jár.
Zelenák Béláné óvodavezető: A közfoglalkoztatottak üres álláshelyet fognak kiváltani.
Káplár István képviselő: Ne legyen belőle feszültség a dolgozók között.
Csik Mihály polgármester: Amelyik közmunkás üres álláshelyet vált ki, azoknak szintén jár
az utalvány 5 ezer forint összegben. Szerintem az utalványra is ki kellene, hogy terjedjen az
évi 60 ezer forintos keret. Javaslom, hogy a határozat-tervezet 1-4. pontjában hagyjuk ki a
korlátot.
Kepics Lajosné vezető főtanácsos: 15 napon túli távollét miatt nem fog realizálódni.
Káplár István képviselő: Én is javaslom kivenni ezt a korlátozást.
Gyarmati Attila iskolaigazgató: Mind a két formát elfogadom. A nyári hónapokra - egy év
volt a tavalyi év, amikor - adtam az utalványt olyan meggondolással, hogy aki 15 napnál
többet volt távol a munkától az nem kapta. A pedagógusnál más a szabadságolás, nincs rá
lehetőség, hogy év közben vegye ki a szabadságot, így egy tömegben kell kivenni a nyári
szünet idejére. Azt fogjuk elfogadni, amit a Képviselő-testület dönt.
Káplár István képviselő: Aki tartósan van távol, ott szabályozni kell.
Gyarmati Attila iskolaigazgató: Az iskola saját szabályzatában benne van, hogy aki 30 napnál
tovább van távol, tartósan van táppénzen, az már nem kapja. Aki őt helyettesíti, az kapja ezt a
juttatást. A mi szabályzatunkban ez szabályozva van.
Zelenák Béláné óvodavezető: Nekünk nem volt ilyen szabályzatunk, az ételt nem lehet
elvinni, ott kell elfogyasztani, ha 2011-ben valaki a 8 ezer forint feletti összeget átlépte, azt
fizetni kellett.
Káplár István képviselő: Javaslom a 15 napot kivenni, aki egész évben dolgozik évi 60 ezer
forintot kapjon, aki évközben jött ide vagy ment el annál, legyen a 15 nap.
Tomosi Gyula képviselő: Van saját szabályzatuk erre vonatkozóan?
Káplár István képviselő: Az alapszolgáltatási központnál jelenthet ez problémát, mert ott
sokat cserélődnek a dolgozók.
Kertész Gáborné jegyző: Javaslom az 1-4. pontban felsorolt alkalmazottak tekintetében az
éves keret összeget 60.000.-Ft-ban meghatározni, a jogosultság 2012. január 1-től érvényes.
Csik Mihály polgármester: Az óvodánál és az idősek otthonánál megoszlik.
Kertész Gáborné jegyző: Javaslat a 2012. évi költségvetést megalapozó döntések határozattervezetének 1. c. pontját érinti: A munkahelyi étkeztetés térítési díja a nyersanyagköltségből
és az ÁFA összegéből tevődik össze.

Csik Mihály polgármester: Aki kötelező jellegű munkahelyi étkezést vesz igénybe, ott a rezsi
költséget kivennénk és az 5 ezer forint feletti összeget, kell megfizetni.
Káplár István képviselő: A kötelező étkezőnél nem lett volna jelentősége a 15 napon túli
távolmaradásnak.
Gyarmati Attila iskolaigazgató: Saját hatáskörben szabályozhatja az intézmény a
felhasználását, van nálam 1/3-ad dolgozó, aki étkezést kért, az arra vonatkozó összeget
betudja az étkezésbe visszamenőlegesen és a továbbiakban pedig utalványt kér. Önállóan
szabályozhatjuk, vagy döntse el most, hogy mit szeretne. Tanév végéig döntse el, hogy mit
szeretne, a nyári időszakot újra eldönti, szeptembertől pedig ismét választ.
Csik Mihály polgármester: Az utalványt be kell szerezni, nyilatkoztatni kell a dolgozót és a
nyilatkozatát azt egy évben, egyszer engedélyezze módosítani (szeptember 1.-én) december
31-ig az intézményvezető, legyen ez a pontja érvényes.
Zelenák Béláné óvodavezető: Ahol 6 órában dolgoznak személyek ott, hogyan legyen?
Káplár István képviselő: Nem olyan sok embert érint. Az elmúlt évihez képest kevesebb a
fizetés, ezért javaslom odaadni azt az összeget.
Csik Mihály polgármester: Ha beleesik a munkaidő az étkezésbe, akkor kapja meg a teljes
összeget.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(III.02.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat
– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján –
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete ( a továbbiakban:
Képviselő-testület) az önkormányzat
a) bevételi főösszegét 675.582 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 675.582 ezer forintban,
c) hiányát
67.154 ezer forintban
állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3.§ A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési
szervek bevételeit forrásonként a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési
szervek kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok (4. melléklet) szerinti
részletezettségben állapítja meg, mely tartalmazza a költségvetési bevételek és kiadások,
finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlegét.
6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási
kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve az 5.
melléklet szerint hagyja jóvá.
7.§ A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja
meg.
8.§ A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerinti
részletezettségben hagyja jóvá.
9.§ A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve
a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10.§ A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait évenkénti
bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint állapítja meg.
11.§ A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint állapítja meg.
13. §. A képviselőtestület a likviditási tervét a 11. melléklet szerint állapítja meg.
14.§ A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési működési mérlegét, a 13.
melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ A Képviselő-testület felhalmozási mérlegét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
17.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint állapítja meg.
18.§ Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 2012. évi saját bevételeit, adósságot
keletkeztető ügyleteit, az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettségeket és az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át a költségvetési
rendelet 16-17-18. számú mellékletei tartalmazzák.

19.§ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat mérlegét a 19. melléklet elkülönítetten
tartalmazza
20.§ A helyi önkormányzat intézményei előirányzat-módosítási hatáskörüket az alábbiak
szerint gyakorolják:
(1)A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát
minden esetben fenntartja magának.
(2)Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az
önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a
költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente de legkésőbb
az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
dönt.
21.§ (1) Az önállóan működő költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a
forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével a biztonságos működés
szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.
22.§ (1) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások
felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(2)
A feladat ellátáshoz kapcsolódó személyi kiadásoknál a tervezett előirányzat
maradványának felhasználását a képviselő-testület engedélyezi.
23.§ A költségvetés általános tartaléka 3.000 eFt.
A költségvetés tartalékának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
24.§ (1) A képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményekhez önkormányzati biztost
rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani,
és tartozásának mértéke eléri az éves előirányzat 5%-át.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésének elkerülése érdekében – amennyiben az (1)
bekezdésben meghatározott tartozás mértéke eléri az intézményi
költségvetés éves
előirányzatának 2%-át – az intézményvezetőnek jelentési kötelezettsége van.
25.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2012. január l-től 38 650 Ft-ban
állapítja meg.
26.§ (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az
önkormányzati számlavezető pénzintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához
kapcsolódó számlán történik.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott
költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat
likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé
teszik, az önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást
utaljon át az intézmények részére.
(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő intézmény a
költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés,
beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő
fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges
pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyez.

27.§(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő intézményeknek a
vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi
költségvetésüket, az elemi féléves és éves beszámolót, valamint negyedévente a költségvetésiés mérlegjelentéseket.
(2) Amennyiben az intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs
kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője
felelősséggel tartozik.
28.§ Ez a rendelet 2012. március 2.-án lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. január 1-től kell
alkalmazni.
29.§ Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 12/2011. (XI.18.) önkormányzati
rendelet, valamint az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
4/2008. /II.23./
önkormányzati rendelet .
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012.(II.28.)
önkormányzati h a t á r o z a t a
A 2012. évi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről
A Képviselő-testület
1. A Gyöngyszem Óvoda által működtetett konyháról étkezés igénybevétele esetén
fizetendő térítési díjak:
a.)
Ellátottak:

Térítési díj (Ft):

Óvoda: 4-6 éves

Nyersanyagköltség
(Ft):
180.-

Napközi:
- 7-10 éves
- 11-14 éves

220.255.-

220.255.-

Menza:
- 7-10 éves
- 11-14 éves
Ált.isk. tízórai

130.155.47.-

130.155.47.-

180.-

Az általános iskolai és óvodai tízórai nyersanyagköltség összegének felhasználásánál
figyelembe kell venni a térítésmentes iskolai tej értékét.

b.) Az önkormányzati és intézményi alkalmazottak és vendégétkezők
Nyersanyagköltség
Ft-ban
220.-

Rezsiköltség %

Rezsi Ft-ban

Részösszesen

70

154.-

374.-

Térítési díj
Ft-ban
374 + Áfa

c.) Az önkormányzati és intézményi alkalmazottak munkahelyi étkezés igénybevétele a
16/2012.(II.28.) önkormányzati határozat 1.
pontja szerinti foglalkoztatottak
vonatkozásában
Nyersanyagköltség
Ft-ban
220.-

Térítési díj
Ft-ban
220+ Áfa

2. Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek
Otthonában
(a) az ellátottak nyersanyag költsége.

Reggeli
Ebéd
Vacsora

Nyersanyagköltség Rezsiköltség
Ft-ban
%
140
60
270
60
160
60

Rezsi Ft-ban
84
162
96

Térítési díj
Ft-ban
224 Ft
432 Ft
256 Ft

(b) Nyírbéltek Nagyközségi Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja és Idősek
Otthonában a 16/2012.(II.28.) önkormányzati határozat 3.a.) pontja szerinti
foglalkoztatottak által fizetendő térítési díj

Reggeli
Ebéd
Vacsora

Nyersanyagköltség Térítési díj
Ft-ban
Ft-ban
140
140 Ft
270
270 Ft
160
160 Ft

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 188 § (2) bekezdése alapján
alanyi mentes körbe tartozik az intézmény, mivel az Áfa köteles értékesítés bevétele nem éri
el az 5.000 e Ft-ot.
3. Óvodai csoport, iskolai osztály úgy indítható a 2012/2013 nevelési évben, hogy a
kistérségi normatíva igényléséhez szükséges létszám biztosításra kerüljön.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata és Ömböly Község Önkormányzata
intézményfenntartó társulást működtet az alapfokú oktatási, nevelési és egészségügyi
feladatok ellátása érdekében külön megállapodás alapján.
4. A 2012. évi költségvetés végrehajtása érdekében a költségvetés féléves beszámoló
elfogadásáig felfüggeszti a törzsgárda jutalom kifizetését.
5. A költségvetés elfogadása után az elemi költségvetés jóváhagyásának feltétele a működési
hiány csökkentése érdekében a Képviselő-testület által meghatározott %-os mértékű
megtakarítás figyelembe vételével elkészített előirányzat felhasználási terv.
6. Az önállóan működő költségvetési intézmények minden hónap 5. napjáig a mellékelt
táblázat alapján információ nyújtására kötelesek.
7. A civil szervezetek támogatását az önkormányzat megállapodásban rögzíti.
Támogatási szerződést a 2012. évi költségvetésben megállapított támogatás 10 %-val
csökkentett összeg 50 %-a erejéig lehet megkötni a költségvetés féléves beszámoló
elfogadásáig
A támogatás nyújtását követően a megállapodásban rögzített időpontban de legkésőbb a
tárgyévet követő január 31-ig a kapott támogatással el kell számolni. Az elszámoláshoz be
kell csatolni az elszámolás alapját képező számlák hiteles másolati példányai
Költségvetési szerv számlaszáma:
Éves eredeti kiadási előirányzat:…............ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:………..Ft
Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló
tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és
intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

Összesen:

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012.(II.28.)
önkormányzati h a t á r o z a t a
Munkahelyi étkeztetés, Erzsébet utalvány és köztisztviselői cafetéria juttatás
igénybevételének szabályozásáról
A Képviselő-testület
Munkahelyi étkeztetés, Erzsébet utalvány és köztisztviselői cafetéria juttatás
igénybevételének szabályozásáról a következőket rendeli el.
1./ Gyöngyszem Óvoda:
A Képviselő- testület által engedélyezett létszámig munkahelyi étkeztetést vesz igénybe
az alábbi munkakörökben foglalkoztatott munkavállaló:
- óvodapedagógus
- dajka
- technikai
- élelmezésvezető
- konyhai kisegítő
- szakács
A munkahelyi étkeztetéshez 5.000.-Ft/fő/hó keretet biztosít a Képviselő- testület. A megjelölt
munkakörökben alkalmazottak Erzsébet utalványt nem vehetnek igénybe.
A foglalkoztatottak a munkahelyi étkeztetést a jelenléti ív szerint veszik igénybe és az 5.000.Ft.-on felüli részt a 15/2012.(II.28.) önkormányzat határozat 1.c. pontja alapján fizetik meg.
2./Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár:
- pedagógusok
- technikai alkalmazottak
- könyvtáros
A megjelölt munkakörökben foglalkoztatottak az engedélyezett létszámig választásuk szerint
munkahelyi étkeztetést 5.000.-Ft/fő/hó keretig vagy Erzsébet utalványt igényelhetnek 5.000.Ft/fő/hó összegig.
3./ Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona:
a.)A Képviselő- testület által engedélyezett létszámig munkahelyi étkeztetést vesz igénybe
az alábbi munkakörökben foglalkoztatott munkavállaló:
- intézményvezető
- ápoló- gondozó
- mentálhigiénés munkatárs
- szakács
- konyhai kisegítő
- ügyviteli munkatárs (kapcsolt munkakörben)
A munkahelyi étkeztetés igénybevételéhez 5.000.-Ft/fő/hó keretösszeget biztosít a képviselőtestület.

A foglalkoztatottak a munkahelyi étkeztetést a jelenléti ív szerint veszik igénybe és az 5.000.Ft.-on felüli részt az alkalmazottak a 15/2012.(II.28.) önkormányzat határozat 2.b. pontja
alapján fizetik meg. A foglalkoztatott a munkaidő beosztás szerinti étkezést veszi igénybe.
b.)A felsorolt munkakörökön kívül alkalmazott munkavállalók az engedélyezett létszámig
választásuk szerint munkahelyi étkeztetést 5.000.-Ft/fő/hó keretösszegig vagy Erzsébet
utalványt igényelhetnek 5.000.-Ft/fő/hó összegig.
4./ Önkormányzatnál illetve az önkormányzat hivatalánál alkalmazott munkavállalók:
- védőnő
- gépkocsivezető, karbantartó
- mezőőr
- erőgépvezető
- karbantartó, piacfelügyelő
- takarító
A megjelölt munkakörökben foglalkoztatottak az engedélyezett létszámig választásuk szerint
munkahelyi étkeztetést 5.000.-Ft/fő/hó keretösszegig vagy Erzsébet utalványt igényelhetnek
5.000.-Ft/fő/hó összegig.
A foglalkoztatott amennyiben a munkahelyi étkeztetést igénybe veszi az 5.000.-Ft.-on felüli
részt meg kell fizetnie az önkormányzati alkalmazottak térítési díjával azonos mértékben.
Az 1- 4. pontban felsorolt alkalmazottak részére a 2012. évben a keretösszeg 60.000 Ft. A
keretösszeg 2012. január 1-től 2012. december 31-ig érvényes. Az igénybevételt az
intézmények szabályzatban rögzítik.
5./Önkormányzati Hivatal köztisztviselői:
A köztisztviselő cafetéria juttatását a köztisztviselő jogállásáról szóló 1992. évi törvény
49/F.§-a szabályozza.
49/F. § (1) A köztisztviselő cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában, továbbá (3) bekezdésében felsorolt
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A miniszter - ha jogszabály
eltérően nem rendelkezik - utasításban a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában, egyéb
szervek esetében pedig a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban további választható
juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja.
(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti szakértőként foglalkoztatott
köztisztviselő, továbbá a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre
nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.
(3) A köztisztviselő írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig - helyi önkormányzatnál tárgyév
március 1-jéig -, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetériajuttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt
a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében
a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban lehetővé teszi. A hivatali szervezet vezetője a
közszolgálati szabályzatban előírhatja, hogy a köztisztviselő helyi utazására szolgáló bérlet választására
vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni.
(4) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a
vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében a
hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az
illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás
éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő
közterhek megfizetésére is.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a tárgyév
közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét
vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve - a köztisztviselő
választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi - vissza kell adni (a továbbiakban együtt:
visszafizetés). Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a 15. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott okból szűnik meg.
(6) Ha a köztisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál
időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű
cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó
mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét - legfeljebb az új munkáltatónál igénybe
vehető juttatás mértékéig - csökkenteni kell.
(7) A közigazgatási szerv adatot szolgáltat a cafetéria juttatásokról a közszolgálati hatóság számára.

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény szabályozza a költségvetési
szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria keretét mely 2012. évben nem haladhatja meg a
bruttó 200.000.-Ft.-ot.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
Zelenák Béláné óvodavezető: Szeretném megköszönni minden dolgozó nevében a Képviselőtestület döntését. Hátrányos helyzetben vagyunk, mert nem tudok az óvodai dolgozó részére
ebédidőt biztosítani, mindenki várta ezt a kedvező döntést.
Csik Mihály polgármester: Ez egy rugalmas megoldás, a legoptimálisabb javaslat.
Gyarmati Attila iskolaigazgató: Sorstársként álltam a két kolleganő mögé, ha más döntés lett
volna, akkor nem szerettem volna, hogy megkülönbözetett helyzetbe, kerüljünk akkor én
kértem volna, hogy kerüljünk a kötelező étkezők közé.
Csik Mihály polgármester: Köszönjük a testület humánus döntését.
Zelenák Béláné óvodavezető: Rossz lett volna, ha a 60 ezer forintos bérből még 5 ezer
forintot fizessen ki étkezésre a dolgozó. Nekem is ez lett volna a kérésem, hogy a rezsinek a
meg nem fizetése vagy dönthessük el, hogy a 15 nap után étkezünk-e vagy sem.
Csik Mihály polgármester: Az volt a jó, hogy időben kaptuk a jelzést, időben tudtunk róla
gondolkodni és nem itt szembesültünk azokkal az aggályokkal, amellyel az
intézményvezetőknek szembe kellett nézni. Megadtuk a lehetőséget az optimális döntés
meghozatalára. Tudok olyan települést, ahol 1-2 ezer forintot adtak, vagy nem adtak semmit.
A jövő évre vonatkozóan pedig nem tudjuk, hogy mi lesz a feladatfinanszírozás összege.
Jövőre, ha bekerül a központi költségvetésbe a feladatmutató finanszírozás, akkor nem lenne
gond az önkormányzat tekintetében felborul a teljes finanszírozás, akkor gond lehet. Most azt
mondják, hogy a nem kötelező feladatokat meg kell szüntetni. Jövőre már működési hiányos
költségvetést nem lehet tervezni.
Káplár István képviselő: Jövőre, ha az állam az üres állást elvonja és a közfoglalkoztatottakkal látja el a feladatot, akkor ez megvalósítható.
Csik Mihály polgármester: Az intézmények működőképessége ne legyen veszélyeztetve, ez a
fő cél.

3. N A P I R E N D
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2012. évre vonatkozó
intézményi térítési díjának megállapításáról szóló előterjesztés véleményezése.
Előadó: Csik Mihály polgármester: Javasoltuk a régihez képes csökkenteni az összeget, hogy
versenyképesek legyünk a házi segítségnyújtásnál, hátha a gondozottak száma növekszik és
több lesz az igénybevevők száma.
Tomosi Gyula képviselő: Hamarabb kellett volna ezt a döntést meghozni, hogy nálunk
vegyék igénybe.
Káplár István képviselő: Két gondozónőhöz illene felfejleszteni a létszámot, mert így
ráfizetéses lesz. Egy kicsit, ha a gondozók érdekeltek lennének benne, akkor 2 főre fel lehetne
fejleszteni. Benne van az üzemanyag ebbe az összegben?
Kepics Lajosné vezető főtanácsos: Csak az van tervezve 300 ezer forint összegben.
Káplár István képviselő: Itt van megtakarítási lehetőség ennél a szakfeladatnál a
költségvetésben. 4.282 ezer forint alapbérből, 2 millió forint
Kiss Jánosné: Egy garantált bérű és egy képesítés nélküli létszám lett tervezve.
Káplár István képviselő: A házi segítségnyújtásnál mi az a 1, 5 millió forint. Az 1 millió forint
kiadásnál 300 ezer forint a benzinköltség.
Kepics Lajosné vezető főtanácsos: A költségvetés tervezésénél az intézményvezető
szétosztotta az integrált intézménynél a dologi kiadásokat a 3 szakfeladatra, ezért merül ez itt
fel.
Kertész Gáborné jegyző: A telephelyen kellene megjelenni a kiadásnak.
Csik Mihály polgármester: Ismertette a 1.077 ezer forint kiadás tervezett költségeit a házi
segítségnyújtásnál.
Káplár István képviselő: Csak nem biztos, hogy ennél a feladatnál jelentkezik ez a költség.
Kertész Gáborné jegyző: Az adminisztrációs munkát valahol el kell végezni, a telephelyre
vannak szétosztva az egyes költségek, az épületet fűteni kell.
Káplár István képviselő: Azt szeretném, hogy az önkormányzatnál is működne, és jól
működne, a 2.077 ezer forint mellett még hozzá kell tenni 2 millió forintot, semelyik
intézményben nincs ilyen feladat, amely ilyen ráfizetéssel működne.
Kertész Gáborné jegyző: Az intézményvezető azzal tud segíteni, ha növeli az igénybevevők
számát, azzal növeli a normatívát.
Csik Mihály polgármester: Ha terv szinten van a tényleges igénybevevőkkel, akkor csökken.

Káplár István képviselő: Hiányzik az igénybevevők száma, ahhoz hogy csökkenhessen a
kiadás. A szemétdíjas előterjesztésből látszik, hogy mennyi idős személy él a községünkben,
így lehetne még az igénybevevők létszámát növelni.
Csik Mihály polgármester: Valóban látszik az idősek létszáma az anyagból, és nemcsak az
egyedül álló személyek vehetik igénybe a házi segítségnyújtást. Az önkormányzat, ahogyan
kapja a támogatást, úgy tudja adni az intézmények részére a finanszírozást. Azt kell majd
mondani, hogy ha igényel 1 millió forintot, azzal szemben csak 700 ezer forintot tudunk adni.
Az intézmények irányába is így fog működni ez a mechanizmus. Minél több ellátotti létszám
legyen, ez lesz az ösztönző.
Káplár István képviselő: A bevételeknél tervezve volt a házi segítségnyújtás tervezett összege
260 ezer forint.
A vezetőre van szükség és 2 dolgozóra aki ezt a feladatot ellátja, az ellátottaknál pedig 7 fő
beszervezésére van szükség rövid időn belül.
Kiss Jánosné : Valószínűleg azért nem kérték, mert fizetni kellett az ellátásért. Jelenleg 3 fő
kérte.
Tomosi Gyula képviselő: Ezt a döntést már az elmúlt évben meg kellett volna hozni.
Csik Mihály polgármester: Decemberben gyorsultak fel az egyház részéről a házi
segítségnyújtás szervezésével kapcsolatos események, december 28-án kapták meg a jogerős
határozatot.
Tomosi Gyula képviselő: Ha az elmúlt év nyarán, döntöttünk volna erről akkor nagy eséllyel
többen, vették volna igénybe az ellátást.
Kertész Gáborné jegyző: Feladat, hogy növelni kell az ellátotti létszámot.
Káplár István képviselő: Javaslom határidőnek március 15.-ét meghatározni.
Kertész Gáborné jegyző: Az nagyon rövid idő.
Káplár István képviselő: 300 idős személy van, az egyháznál ebből 180 ellátott van, meg kell
találni a személyeket.
Csik Mihály polgármester: Javaslom a határidőt március 31.-ében meghatározni.
Csik Mihály polgármester: Határidőként javaslom március 31-et meghatározni, ha túlmegy az
ellátotti létszám, akkor egy 4 órással elláthatja, ha pedig tartós az igénybevétel, akkor egy
gondozónői létszámmal feltölti.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (III. 02. )
önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának
megállapításáról
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
a) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
b) A szociális étkeztetésben részesülő ebéd kiszállításra számított
térítési díja 45.-Ft/nap
2.§ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
a) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
3.§ Időskorúak nappali ellátás intézményi térítési díja
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a) Nappali ellátás szociális étkeztetés igénybevétele nélkül
b) Nappali ellátás szociális étkeztetés igénybevételével
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4.§ Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátása intézményi térítési díja
napi (Ft)
2.170

havi (Ft)
65.100

5.§ Ez a rendelet 2012. március 2-án lép hatályba.
6.§ E rendelet rendelkezéseit 2012. január 01.-től kell alkalmazni
7.§. Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi
térítési díjának megállapításáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet.

A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012.(II.28.)
önkormányzati h a t á r o z a t a
Házi segítségnyújtásban résztvevők ellátotti létszámának növeléséről
A Képviselő-testület
Feladatként határozza meg a házi segítségnyújtásban résztvevő ellátottak létszámának az
engedélyezett létszámig történő feltöltését.
Felelős: Intézményvezető
Határidő: 2012. március 31.
4. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés a helyi önkormányzati forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná minősítéséről.
Előadó: Csik Mihály polgármester
Káplár István képviselő: A bizottságok együttes ülésen véleményezték az előterjesztést, mivel
ez a dolog vagyonvesztéssel nem jár, ezért javasolják a testületnek elfogadásra. Az
elkövetkezendő években, amely körbe ez a vagyon tartozik valószínűleg nem lesz terhelhető.
Az elhangzott javaslat figyelembevételével a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012.(II.28.)
önkormányzati határozata
a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítésről
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából kiemelt jelentőségű
nemzeti vagyonná minősítésről szóló előterjesztést.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából a Nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 5.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltakon túl kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyonná vagyonelemet nem minősít.
5. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotásáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester

Káplár István képviselő: A bizottságok véleményezték az előterjesztést. Javasolják a 3. §. (1)
bekezdésének módosítását: „A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől csütörtökig,
valamint vasárnap és munkaszüneti napon: 600 órától 2300 óráig, péntek, szombat, valamint
munkaszüneti napot megelőző napon 600 órától 0100 óráig tarthatnak nyitva.”
A munkaszüneti napot megelőző napok általában péntek, szombat.
Tomosi Gyula képviselő: A munkanap előtti napokon 23 óráig, ünnepnap, vagy munkaszüneti
nap előtti napokon 01 óráig javaslom a nyitva tartást meghatározni.
Hétfőtől-csütörtökig, és vasárnap 6-23-ig, péntek, szombaton 01 óráig.
Dr. Imre Gyula képviselő: Egyetértek a javaslattal. Péntek, szombat és ünnepnap előtti nap
06-01 óráig a többi esetben 23 óráig lehessen a nyitva tartás.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatok figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2012. (III.02.)
önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai (2200 óra és 0600 óra közötti)
nyitvatartási rendjéről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz,
különösen az éjszakai (2200-0600 óra között) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítása.
2. §
A rendelet hatálya, Nyírbéltek Nagyközség közigazgatási területén működő működési
engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést
végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.
3. §
(1)
A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfő
600 órától 2300 óráig
kedd
600 órától 2300 óráig
szerda
600 órától 2300 óráig
csütörtök
600 órától 2300 óráig
péntek
600 órától 0100 óráig
szombat
600 órától 0100 óráig
vasárnap
600 órától 2300 óráig,
munkaszüneti nap és ünnepnap előtti nap 600 órától 0100 óráig tarthatnak nyitva.

(2) A vendéglátóhelyek családi rendezvényt tarthatnak, ilyen rendezvények esetén 2200 óra és
0600 óra között tarthatnak nyitva. A családi rendezvényt az üzemeltető az adott rendezvény
megtartása előtt legalább 15 nappal írásban bejelenti a jegyző felé.
(3) A bejelentés tartalmazza a rendezvény megtartásának helyszínét, időpontját, valamint a
kezdetét és végét jelző időpontokat órában, percben meghatározva.
(4) Az (1) bekezdésben megfogalmazott korlátozás nem vonatkozik a december 31. napján
2400 órától január 1. napján 600 óráig terjedő időszakra.
4. §
(1) Ez a rendelet 2012. március 2.-án lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel rendelkező üzletekre is
alkalmazni kell.
6. N A P I R E N D
Tárgy: Előterjesztés a játéktermek létesítésének és működtetésének feltételeiről szóló rendelet
megalkotásáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester
Káplár István képviselő: A bizottságok a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében a Malom
utcát javasolták meghatározni, ott élők megkérdezésével.
Javaslom még a Hágó-tanyát benne hagyni.
Kertész Gáborné jegyző: Vendéglátó egységnek kell lenni és a II. típusú játékterem működési
feltételeinek meg kell felelni az egységnek, hogy játékteremre engedélyt lehessen adni.
Dr. Imre Gyula képviselő: A rendelet 1. számú mellékeltében javaslom elfogadni a Hágó
tanyát és a Hunyadi utcát.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat figyelembevételével 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2012. (III.02.)
önkormányzati rendelete
a játéktermek létesítésének, működésének feltételeiről
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében maghatározott feladatkörében eljárva az
következőket rendeli el.

1. §
E rendelet hatálya kiterjed az I. és II. kategóriájú játéktermekre, kártyatermekre, elektronikus
kaszinókra (továbbiakban: játékterem)
2. §
(1) A településen játékterem, csak a rendelet 1 sz. mellékletében feltüntetett utcákban
működhet, illetve szakhatósági vélemény játékterem létesítéséhez is csak a mellékletben
feltüntetett utcákra adható ki.
(2) Az e rendelet hatályba lépésekor engedéllyel üzemelő pénznyerő automaták tovább
működtethetők, amíg jelenlegi engedélyük nem veszti érvényét, azonban az érvényes
engedély semmilyen módosítása nem lehetséges (sem a pénznyerő automaták
üzemeltetőjének bármilyen változása, sem a játékgépeknek helyt adó vendéglátó-ipari üzlet
működési engedélyének bármilyen módosítása esetében).
Tilos továbbá az e rendelet hatályba lépésekor engedéllyel üzemelő játékgépeket működtető
vendéglátó-ipari üzletben újabb pénznyerő automata elhelyezése
3. §
Ez a rendelet 2012. március 2-án lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

E G Y E B E K:
Madarász Tibor alpolgármester: A falunappal kapcsolatban kérnék javaslatot, hogy milyen
együttest vagy fellépőt látnának szívesen a rendezvényen fellépőként. Kérem, hogy ezt
jelezzék időben felém vagy Sándorné Katika felé.
Muszta Tanár Úr már kétszer keresett meg az emlékművel kapcsolatban. Én tudomásom
szerint annyira lett felkérve, hogy a személyek nevét összegyűjtse, ő ezzel szemben már kész
tervet hozott és beszélt a kivitelezővel is.
Csik Mihály polgármester: Megmondtam neki, hogy addig amíg a testületnek nincs elfogadott
költségvetése, valamint védett területről van szó, ezért a műemléki szakhatóság véleményét
meg kell kérni, addig nem tudunk ebben lépni.
Felmerült a testületi ülésen hogy mi lesz, ha nem lesz teljes a névsor. Én nem bíztam meg őt
erre vonatkozóan, nem hoztam be testület elé, mert nem áll rendelkezésre a szakhatósági
vélemény. Amíg szakhatósági engedély nincs, nem tudunk dönteni. Ha meglesz, akkor a
testület elé hozom a tábla elhelyezését, azzal a kockázattal, hogy ha valaki kimarad, hogy fog
arra felkerülni. A pénzügyi fedezetet is elő kell erre akkor teremteni. Elmondta nekem is,
hogy ez nem megy így önhatalmúlag, Ő már az iskola igazgatóját és a papokat is megkereste
ezzel kapcsolatban. Ez így nem megy. Ez nem úgy működik, hogy március 14.-én, amikor az
ünnepség lesz, akkor már a tábla felavatásra kerül. Én mondtam, hogy én nem rendeltem meg
semmit, ha ő megrendelte, akkor fizesse ki. Felhívom az intézményvezetők figyelmét, hogy
ha kapnak egy árajánlatot, akkor arra írásban válaszolni kell.
Káplár István képviselő: Mennyi volt az árajánlat erre?

Madarász Tibor alpolgármester: Amit nekem mutatott az egy 135 ezer forint körüli összeg
volt.
Káplár István képviselő: Korábban is arról volt szó, hogy azért nem csinálta a korábbi testület
sem, hogy nehogy valaki lemaradjon.
Madarász Tibor alpolgármester: Engem megkeresett, de én nem adtam neki biztatást, ő megy
a saját feje után.
Káplár István képviselő: Legtöbb településen szerepel az I., II. világháború kapcsán elesett
személyek névsora.
Csik Mihály polgármester: Láttam már én is olyat, hogy név nélkül vannak megemlítve az
elesettek.
Tomosi Gyula képviselő: Én is hallottam már, hogy erre gyűjtést kezdeményeztek.
Csik Mihály polgármester: Muszta úrnak nincs joga az önkormányzat nevében eljárni, erre
nem kapott felhatalmazást.
Kertész Gáborné jegyző: A Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól szakvéleményt kell kérni.
Tomosi Gyula képviselő: Sok helyen láttam falon elhelyezett táblát is.
Madarász Tibor alpolgármester: Én jónak látom ezt a dolgot, csak legyen kivitelezhető.
Mivel több tárgy nem volt Csik Mihály polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését
bezárta.
N y í r b é l t e k, 2012. február 28.
Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

