JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12.-én
megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Csontos Sándor
Kiss Józsefné
Koszorus Sándor
Köles Zoltán
Rácz Zoltán képviselők

Igazoltan távol:

Veres Istvánné képviselő

Dr. Nagy János polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek az alábbiak szerint kiegészülve
kerüljenek megtárgyalásra:
Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat
elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

2015.

évi

költségvetésének

2. Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés Barna Tibor kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra egyhangúlag elfogadták.
Javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői Köles Zoltán és Rácz Zoltán
képviselők legyenek.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadják.

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv melléklete.)
A polgármesteri jelentés ismertetése után jelenlévők egyhangúlag meghozták az alábbi
határozatot:
4/2015. (II.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2014. (III.13.) ÖR. rendelet alapján a polgármesteri
jelentést tudomásul veszi.
1. Előterjesztés Nyíracsád Községi Önkormányzat
elfogadására.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester

2015. évi

költségvetésének

(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Kiss Józsefné Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta. Szociális juttatásokra 37 millió forint van
betervezve, ez tartalmaz mindenféle szociális juttatást, pl. temetési segély, közfoglalkoztatás,
átmeneti segély, stb. A Bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság a napirendet megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Köles Zoltán:
Látjuk, hogy folyamatosan zsugorodik a település költségvetése. A dologi kiadásra tervezett
összeget kicsit magasnak tartom. Nagyon hatékonyan kellene pályázni az energiatakarékos
korszerű eszközökre (pl. óvoda nyílászáró). Folyamatosan fűteni kell az épületeket, illetve
világítás estében is keresni kell azokat a beruházásokat, amelyekkel megtakarítást tudunk
eszközölni. A szociális kiadások egyes feladatokra hasonlóan vannak elosztva. Márciusban
megváltozik a szociális rendszer, egyes feladatok a járáshoz kerülnek. Úgy gondolom, hogy
ha nem döntünk okosan a szociális rendelet megalkotásánál, akkor a költségvetésben szociális
kiadásokra tervezett összeg nem lesz elegendő. Nem tudom, hogyan fogjuk tudni kezelni ezt a
helyzetet, mert nem kaptunk elegendő állami forrást. Úgy látom, hogy ez a költségvetés
nagyon nehezen lesz tartható.
Kiss Józsefné:
Takarékosság szempontjából lehet, hogy jó lenne, ha az intézmények esetében tanulmányt
készíttetnénk fűtési rendszer biofűtésra való átalakítására.
Dr. Nagy János polgármester:
Részt vettem a bizottsági üléseken. Ismereteim szerint a KEOP-os pályázatok meg fognak
szűnni, illetve más formában fognak kiírásra kerülni. Az óvoda esetében a hőszigetelésre,
nyílászáról cseréjére benyújtásra került pályázatunk. Korábban néhány intézményre

napelemek kerültek felhelyezésre. A napokban részt vettem egy konferencián, ahol a
termálvíz kihasználásáról volt szó. Nincs kizárva, hogy az intézmények fűtéskorszerűsítése
így fog történni. Ezt egyébként üvegházak fűtésénél is hasznosítani lehet. Természetesen ezt
is csak pályázat útján tudnánk megvalósítani.
A szociális rendeletet nagyon jól át kell gondolni, mert sok mindenre kihatással lesz. A
kommunális adó megemelése aktuális volt. A képviselő-testülettől, illetve bizottságoktól azt
várjuk el, hogy a költségvetésben betervezett sarokszámok figyelembevételével hozzák meg
döntéseiket. Bízunk benne, hogy a Kormány valamilyen formában fog még számunkra
támogatást nyújtani. Mindenféle megszorítások ellenére a fejlesztésekről sem szabad
lemondanunk.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással megalkotta az
alábbi rendeletét:
Nyíracsád Községi Önkormányzat
1 / 2015.(II.12.) ÖR. rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Nyíracsád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a)
és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá 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 rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az
alábbi rendeletet alkotja.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Nyíracsád Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi
költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a
közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és
ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi
előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok
felhasználásának jogosultságát jelentik.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre
terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal, az önállóan működő Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda, az Alapszolgáltatási és
Bentlakást nyújtó Szociális Központ, a Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ, és a
Ligetalja Könyvtár, melyek önálló címet alkotnak.
(3) Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni
az Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.
II. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének




költségvetési bevételeit
költségvetési kiadásait
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

380.009 e Ft-ban,
411.234 e Ft-ban,
- 31.225 e Ft-ban,

állapítja meg a Képviselő-testület.
(2)A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, - 31.225 e Ft összegű hiányt, – melyből 9.310 e
Ft működési célú, 21.915 e Ft felhalmozási célú – az előző évi pénzmaradvány 31.225 e Ft
összegű igénybevételével finanszírozza. (11. sz. melléklet)
(3) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyévi mérleg főösszeg bevételei oldalát
411.234 e Ft-ban állapítja meg, melynek forrásonkénti megbontását a rendelet 1/a. sz.
melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2015. évi költségvetés mérleg főösszeg kiadási oldalát 411.234 e Ftban, állapítja meg e rendelet 1/b. sz. melléklet szerint.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetését a 8. sz. melléklet
szerint határozza meg:
a) A Polgármesteri Hivatal intézményi bevételeit és kiadásait a 8/a sz. melléklet szerint
hagyja jóvá,
b) A Nyíracsádi Önkormányzati Óvoda intézményi bevételeit és kiadásait a 8/b sz.
melléklet szerint hagyja jóvá,
c) Az Alapszolgáltatási és bentlakást nyújtó Szociális Központ intézményi bevételeit és
kiadásait a 8/c sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
d) A Ligetalja Közművelődési és Turisztikai Központ intézményi bevételeit és kiadásait
a 8/d sz. melléklet szerint hagyja jóvá,
e) A Ligetalja Könyvtár intézményi bevételeit és kiadásait a 8/e sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetési bevételeinek forrásait,
illetve működési és felhalmozási bevételeit az 1/a., 3. és 4. sz. mellékletek tartalmazzák.
(7) Az önkormányzatot illető 2015. évi feladatalapú támogatások részletezését az 1/a., 2. és a
3. sz. mellékletek rögzítik.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek működési kiadásait az
5. sz. melléklet szerinti részletezésben rögzíti.
(9) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2015. évi
költségvetés kiemelt bevételi előirányzatait:
380.009 eFt működési bevétellel ebből:
37.200 eFt közhatalmi bevétellel
35.837 eFt intézményi működési bevétellel
11.200 eFt átengedett központi adóval
239.384 eFt állami támogatással
6.811 eFt működési célú pénzeszköz átvétellel
49.577 eFt felhalmozási bevétellel állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint.
(10) A képviselő-testület - az Áht 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2015. évi
költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait:
411.234 eFt működési költségvetéssel ebből:
149.650 eFt személyi juttatással
39.506 eFt munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
108.551 eFt dologi és egyéb folyó kiadással
4.000 eFt működési célú pénzeszköz átadással, egyéb támogatással
37.435 eFt ellátottak pénzbeli juttatásával
600 eFt céltartalékkal
71.492 eFt felhalmozási költségvetéssel ebből:
71.492 eFt beruházási célú kiadással állapítja meg a 11. sz. melléklet szerint.
(11) A képviselő-testület a pályázati támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási
előirányzatát a 6. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(12) Az Ávr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek
engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(13) Az önkormányzat likviditási tervét a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi összevont költségvetési mérlege működési és
felhalmozási cél szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
szerinti bontását a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettséggel nem rendelkezik. (13. sz.
melléklet)

(16) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2015. évi
közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 14. sz. melléklete tartalmazza.
(17) A szociálpolitikai juttatások a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet
megalkotását követően tervezhetők részletesen.
(18) A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24.§ (1) bekezdés bc)
pontja alapján az Önkormányzat 2015. évi államháztartási tartalékát e rendelet 1/a. sz.
melléklete szerint hagyja jóvá.
(19) Európai uniós támogatással megvalósuló projektre jelenleg pályáztunk. Az
önkormányzat számára megfelelő pályázat benyújtásáról – annak kiírásakor - a képviselőtestület dönt.
(20) Az önkormányzat kiadásaiból reprezentációra 1.500 e Ft, nemzetközi kapcsolatokra 800
e Ft használható fel.
III. fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
4. §
(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat
megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben
felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy
elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév
kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott
határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő
módosításáról.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az
elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése
körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) Életszerű változások kezelésére a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást
hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési
rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(6) E rendelet 2. § (20) bekezdésben megjelölt összegek felhasználásáról a polgármester dönt.
Az évközben központi keretből, vagy más forrásból az önkormányzat rendelkezésére álló

fedezet terhére az előirányzat átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át, melyről
tájékoztatja a képviselő-testület.

V. fejezet
Záró rendelkezések
5. §.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-től kell
alkalmazni, mellyel egyidejűleg a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
szóló 19/2014.(XII.22.) ÖR. rendelet hatályát veszti.

2 Előterjesztés a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének
elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A nemzetiségi önkormányzatot minden évben támogatjuk.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
Bizottságunk megtárgyalta a napirendet, a nemzetiségi önkormányzat támogatására 250.000.Ft-ot javasol.
Jelenlévők a javaslattal egyetértenek és a képviselőt-estület 5 egyhangú igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
5/2015. (II.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat számára 2015. évre 250.000.- Ft támogatást nyújt.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a fenti összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
3. Előterjesztés Barna Tibor kérelmének elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, az értékesítést nem támogatja.
Dr. Nagy János polgármester:
Mint ismeretes, a Kossuth u. 23. sz. alatti épületet szeretnénk átalakítani idősek otthonává.
Amennyiben új épület építésére pályáznunk, szükségünk lesz minden területre.

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatát:
6/2015. (II.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező
706/2 hrsz-ú, Kossuth u. 23. sz. alatti ingatlanból területet nem kíván értékesíteni.
Felkéri a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a vásárlási szándékot benyújtót a döntésről
értesítse.
Határidő: 2015. március 10.
Felelős: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos kérelem
elbírálásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a bizottság megtárgyalta, az értékesítést nem támogatja.
Kiss Józsefné:
Nem lenne jó egyből elvetni az értékesítés lehetőségét, először értékeltessük fel az ingatlant.
Köles Zoltán:
Én is a mellett vagyok, hogy fel kell értékeltetni.
Jelenlévők az elhangzottak után 4 igen szavazattal, és 2 tartózkodással meghozták az alábbi
határozatot:
7/2015. (II.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - Kelemen István ingatlanvásárlási
kérelmének elbírálása érdekében - a Vágóhíd u. 5. sz. alatti ingalant szakértő bevonásával
felértékelteti.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodás elfogadására.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal korábban is jó kapcsolatunk volt, ezt
sikerült a jelenlegi, újonnan választott elnökkel és tagokkal is folytatni. Ennek megerősítésére
a korábbi évekhez hasonlóan jogszabályi előírásnak megfelelően elkészült az együttműködési
megállapodás a két önkormányzat között.

Kiss Józsefné Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke:
Bizottságunk a napirendet megtárgyalta, támogatja és elfogadja az együttműködési
megállapodás megkötését.
Csontos Sándor Egészségügyi és Sportbizottság elnöke:
A napirendet Bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolja.
Koszorus Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke:
A napirendet a Bizottságunk megtárgyalta, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
8/2015. (II.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyíracsád Községi Önkormányzat és
a Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 2015. évre vonatkozó együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési
megállapodásban foglaltak betartásáról gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
Különfélék:
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom
a képviselő-testületet, hogy egy fürjtenyésztéssel foglalkozó személy
megkereste önkormányzatunkat, mely szerint a településen szociális szövetkezetet
szeretnének létrehozni. Nem nyíracsádiak, de itt, a településen szeretnének bérelni egy
ingatlant, ahol a tenyésztés folyna.
A szociális szövetkezet létrejöttének egyik feltétele, hogy annak tagja legyen az
Önkormányzat is. A tagi kötelezettséghez az alapszabály szerint vagyoni hozzájárulás is
szükséges, melynek mértéke 1.000.- Ft. A tagok a vagyoni hozzájárulás erejéig tartoznak
anyagi felelősséggel.
Kiss Józsefné:
Úgy tudom, hogy településünkön már van egy helyi család, aki fürjtenyésztéssel foglalkozik.
Dr. Nagy János:
Korábban volt, de már nem foglalkoznak fürjtartással. Ez talán számukra is újra lehetőség
lehet, hiszen ők már rendelkeznek tapasztalattal.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatát:
9/2015. (II.12.) sz. Önkormányzat Képviselő-testületi határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, mely szerint
amennyiben fürjtenyésztéssel foglalkozó vállalkozó a településen Szociális Szövetkezetet
kíván létrehozni, annak az Önkormányzat tagja legyen.
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Szociális Szövetkezet létrehozása
esetén a vagyoni hozzájárulás mértékét, mely 1.000.- Ft, azaz Egyezer forint összegű, a

Polgármesteri Hivatal gazdálkodási iroda útján teljesítse a szövetkezet által megadott
bankszámlára, valamint a taggá válás feltételével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Nagy János polgármester
Dr. Nagy János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy február 21.-én kerül megrendezésre a Kathy Sándor
Sakk Emlékverseny, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A március 15.-i megemlékezésre március 13.-án kerül sor, melyre mindenkit szintén
szeretettel várunk.
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy ebben a hónapban várható egy rendkívüli testületi
ülés megtartása, mivel két intézményvezetői állás pályázattal kapcsolatosan kell döntést
hoznunk.
2015. március 1-jétől megváltozik a szociális támogatási rendszer, erre vonatkozóan
települési rendeletet kell alkotnunk február 28.-ig. Lesznek olyan szociális ellátások, amelyek
átkerülnek járási hatáskörbe. A helyi rendeletben kell szabályozni a szociális juttatásokat.
Mint ahogy korábban elhangzott, erre meghatározott keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből kell
finanszírozni a közfoglalkoztatottakat, az átmeneti segélyt, köztemetést, stb. Vannak olyan
juttatások, amelyeket nem kötelező adnunk, ilyen pl. a méltányossági közgyógyellátás,
lakásfenntartási támogatás, stb. Abban az esetben tehát, ha úgy dönt a testület, hogy ezeket a
juttatásokat megszünteti, semmilyen törvénysértést nem követ el. Nehéz lesz a kezdeti
időszak, mert a lakosságnak meg kell érteni, át kell állni az új rendszerre. Ezért nehéz időszak
elé nézünk.
Köles Zoltán:
Úgy gondolom, olyan feladatok maradnak ránk, amelyekhez nem kapunk elegendő állami
finanszírozást.
Dr. Nagy János polgármester:
Az Önkormányzat egy végrehajtó szerv, amelynek a törvény betartásával kell működnie. Ezt
minden területen alkalmaznunk kell, ha a törvény betartásával dolgozunk, az meg fog
bennünket védeni.
Több napirendi pont nem lévén Dr. Nagy János polgármester megköszöni az ülésen való
megjelenést, azt bezárja.
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