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NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÉS
ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. április 18.-án
megtartott együttes ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2012.(IV.18.) számtól
23/2012.(IV.18.) számig.
Ömböly Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2012.(IV.18.) számtól
4/2012.(IV.18.) számig.
T Á R G Y S O R O Z A T:
1./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi
költségvetésének módosításáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester
2./ Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: Csik Mihály polgármester

N y í r b é l t e k, 2012. április 18.

Csik Mihály
polgármester

Trefán Gábor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének és Ömböly Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 18.-án megtartott együttes
ülésén.
Jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.
Távol van: Rák József Ömböly Község alpolgármestere
Cseszlai Antalné ömbölyi képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Kertész Gáborné jegyző
Dr. Kerekes Imre körjegyző
Szabadhelyi Sándorné vezető főtanácsos.
Csik Mihály polgármester: Köszönöm az együttes képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselő Urakat, valamint a tanácskozási joggal megjelent Jegyző Asszonyt, Körjegyző Urat.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata részéről a
polgármester és 6 fő képviselő megjelent, Ömböly Község Önkormányzata részéről a
polgármester és 2 fő képviselő megjelent. Az együttes ülést megnyitom. Javaslom a
meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.
Az elhangzott javaslat figyelembevételével Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Ömböly Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását e l f o g a d t a.
1. N A P I R E N D
Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi
költségvetésének módosításáról.
Előadó: Csik Mihály polgármester: A legutóbbi együttes ülés alkalmával jeleztem, hogy
amennyiben január 1. után érkezik még pótelőirányzat, mely módosítja a 2011. évi
költségvetés előirányzatát, azt be kell építeni a költségvetési rendeletbe, ez szükséges a
zárszámadás elfogadása előtt. Az elmúlt évi költségvetést érintő módosító előirányzatok
beépítése szükséges, így változik a költségvetés, amennyiben a testületek elfogadják.
Pénzügyi szempontból a teljesítések megtörténtek.
Zelenák Béláné óvodavezető az ülésterembe megérkezett.
Kérdés: Nem volt.
Csik Mihály Nyírbéltek Nagyközség polgármestere: Főleg a két intézményt érintően vannak
változások, az IPR és az SNI-s pályázatok támogatási összegei utólag érkeztek, most tudjuk
beépíteni. A pályázatok folynak ez évben is.

Trefán Gábor Ömböly Község polgármestere: Örülünk a plusz forrásnak az intézményekben,
ezek szerint sikeres volt a szakmai munka.
Csik Mihály polgármester: Ez bizonyos pluszképzést ad a gyerekeknek, akik ebben részt
vesznek. Az első részében bizonyos eszközök is érkeztek az intézményekben, ez egy
folyamat, mely még ez évben is folytatódik.
Káplár István képviselő: A Bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az előterjesztést
javasolják a határozat-tervezet elfogadását.
Az elhangzott javaslat figyelembevételével Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPIVSELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2012.(IV.18.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, a Gyöngyszem Óvoda
és az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosításáról
A Képviselő-testület
1.) A közös fenntartású intézmények 2011. éves költségvetése, ezen belül
- A Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár
intézményi működési bevételeinek előirányzatát 5.778 ezer forintban,
kiadásai előirányzatát 151.366 ezer forintban,
-

Gyöngyszem Óvoda intézményi működési bevételeinek előirányzatát 25.077
forintban,
kiadásinak előirányzatát 113.855 ezer forintban,

ezer

-

Egészségügyi Szolgálat intézményi működési bevételeinek előirányzatát 1.900 ezer
forintban,
kiadásainak előirányzatát 22.700 ezer forintban
á l l p í t j a meg.

Az elhangzott javaslat figyelembevételével Ömböly Község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPIVSELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(IV.18.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
A Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár, a Gyöngyszem Óvoda
és az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi költségvetésének módosításáról
A Képviselő-testület
1.) A közös fenntartású intézmények 2011. éves költségvetése, ezen belül
- A Szent László Általános Iskola és Községi Könyvtár
intézményi működési bevételeinek előirányzatát 5.778 ezer forintban,
kiadásai előirányzatát 151.366 ezer forintban,
-

Gyöngyszem Óvoda intézményi működési bevételeinek előirányzatát 25.077
forintban,
kiadásinak előirányzatát 113.855 ezer forintban,

ezer

-

Egészségügyi Szolgálat intézményi működési bevételeinek előirányzatát 1.900 ezer
forintban,
kiadásainak előirányzatát 22.700 ezer forintban
á l l p í t j a meg.
2. N A P I R E N D

Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartású intézmények és az Egészségügyi Szolgálat 2011. évi
költségvetésének teljesítéséről.
Előadó: Csik Mihály Nyírbéltek Nagyközség polgármestere: A pénzügyi beszámolót az
Államkincstár felé le kellett adni. Az előterjesztés részletesen bemutatja az elmúlt évi
gazdálkodást az intézmények vonatkozásában, szerepel benne a teljesítés százalékos mértéke.
Az intézmények vezetőinek munkája segítette, hogy probléma nélkül tudtuk az elmúlt évet
teljesíteni. A körültekintő gazdálkodást ez évben is kérjük. Jelenleg sem állunk úgy, hogy
pénzügyi problémánk legyen. Nem tudjuk, még mit hoz a jövő év a finanszírozás kapcsán. A
járási hivatal felállásával más lesz a szerkezeti struktúra is.
Trefán Gábor Ömböly Község polgármester: Az intézmények tekintetében, ha a feladat
elmegy, akkor a kiadás az államnál fog megjelenni.
Csik Mihály Nyírbéltek Nagyközség polgármestere: Médiából halljuk, hogy a vagyon marad
az önkormányzatoknál, a működtetés papíron megy át, és a visszaigénylés lehetősége
meglesz.

Trefán Gábor Ömböly Község polgármestere: Ha a normatívák maradnak akkor nem lesz
gond, meglátjuk, mit hoz a jövő.
Csik Mihály Nyírbéltek Nagyközség polgármestere: Látjuk, hogy ha a normatíva összegét
levonjuk az összkiadásból, a különbözetet az önkormányzat teszi hozzá. Az intézményvezetőknek megköszönöm az elmúlt évi munkáját.
Az elhangzott javaslat figyelembevételével Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPIVSELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2012.(IV.18.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
Beszámoló a Szent László Általános Iskola, a Gyöngyszem Óvoda
és az Egészségügyi Szolgálat 2011. éves költségvetési gazdálkodás teljesítéséről
A Képviselő-testület
1.) A közös fenntartású intézmények, ezen belül:
-

A Szent László Általános Iskola 2011.éves intézményi működési bevételeit 5.652 ezer
forintban,
működési kiadásainak 2011. éves teljesítését 135.655 ezer forintban,

-

Gyöngyszem Óvoda 2011. éves intézményi működési bevételeit 22.428 ezer forintban,
működési kiadásainak 2011. éves teljesítését 89.649 ezer forintban,

-

Egészségügyi Szolgálat 2011. éves intézményi működési bevételeit 2.058 ezer forintban,
működési kiadásainak 2011. éves teljesítését 19.537 ezer forintban

2.) A közös fenntartású intézmények és Egészségügyi szolgálat bevételeinek és kiadásainak
figyelembevétele az érvényben lévő megállapodás szerint történt.
3.) A közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
előterjesztést ezen határozat 1. pontjában foglaltak alapján e l f o g a d j a .

Az elhangzott javaslat figyelembevételével Ömböly Község Önkormányzata Képviselőtestülete 3 igen szavazattal a következő határozatot hozta.

ÖMBÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPIVSELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012.(IV.18.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA
Beszámoló a Szent László Általános Iskola, a Gyöngyszem Óvoda
és az Egészségügyi Szolgálat 2011. éves költségvetési gazdálkodás teljesítéséről
A Képviselő-testület
1.) A közös fenntartású intézmények, ezen belül:
-

A Szent László Általános Iskola 2011.éves intézményi működési bevételeit 5.652 ezer
forintban,
működési kiadásainak 2011. éves teljesítését 135.655 ezer forintban,

-

Gyöngyszem Óvoda 2011. éves intézményi működési bevételeit 22.428 ezer forintban,
működési kiadásainak 2011. éves teljesítését 89.649 ezer forintban,

-

Egészségügyi Szolgálat 2011. éves intézményi működési bevételeit 2.058 ezer forintban,
működési kiadásainak 2011. éves teljesítését 19.537 ezer forintban

2.) A közös fenntartású intézmények és Egészségügyi szolgálat bevételeinek és kiadásainak
figyelembevétele az érvényben lévő megállapodás szerint történt.
3.) A közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
előterjesztést ezen határozat 1. pontjában foglaltak alapján 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. április 18.

Csik Mihály
polgármester

Kertész Gáborné
jegyző

Trefán Gábor
polgármester

dr.Kerekes Imre
körjegyző

