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A község lakossága: 50 fő
Nagy Csaba polgármester köszönti a megjelenteket, és megállapítja a
határozatképességet.
Elmondja, hogy az Országgyűlési Képviselő Urak nem tudnak rész venni, a
Közmeghallgatáson, mert fontos ügyek Budapestre szólítják őket.
Dr. Simon Miklós levelét felolvassa, amelyben erről tájékoztatja a lakosságot.
/A levél mellékelve!/
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal Kricsfalusi Katalint
jegyzőkönyvvezetőnek megszavazza.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Enyedi János és Földesi László képviselőket
javasolja.
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hitelesítőnek Enyedi János és Földesi László képviselőket.
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására a meghívóban feltüntetett
napirendi pontok szerint.
l./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: Nagy Csaba polgármester
2./ A 2010.évi pénzügyi terv ismertetése
Előadó: Nagy Csaba polgármester
3./ Egyebek
A napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el.
Nagy Csaba polgármester a jelenlévőkkel megszavaztatja a napirendi pontok
tárgyalását.
A Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal elfogadta a javasolt
napirendi pontok tárgyalását.
Nagy Csaba polgármester az l. és 2. napirendi ponttal kapcsolatos
előterjesztését ismerteti a Közmeghallgatás résztvevőivel.
/Írásos előterjesztés mellékelve ! /
A napirendi pontokkal kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselőtestület egyhangúlag, 8 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testület
26/2010./VI.24./ KT számú
határozata
a polgármester tájékoztatójával kapcsolatosan
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A Képviselő- testület
A Közmeghallgatáson tudomásul vette a polgármester
tájékoztatóját a 2009.évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
Felkéri a tisztségviselőket a pénzügyi tervben foglaltak
végrehajtására.
A 2. napirendi pont ismertetése közben Baloghné Enyedi Gyöngyike elhagyja a
helyiséget, ezért a szavazáson már nem vett részt.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testület
27/2010.(VI.24.) KT számú
határozata
a polgármester tájékoztatójával kapcsolatosan

A Képviselő- testület
A közmeghallgatáson tudomásul vette a polgármester
tájékoztatóját a 2010. évi pénzügyi terv ismertetéséről.
Felkéri a tisztségviselőket a pénzügyi tervben foglaltak
végrehajtására.

Sorrendben a 3. napirendi pont tárgyalása következett.
3. Napirend: Egyebek
Nagy Csaba polgármester felkéri Oláh Istvánt a Nyírlugosi Rendőrőrs
parancsnokát, hogy tájékoztassa a lakosságot.
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Oláh István Nyírlugosi Rendőrőrs részéről: Arról tudom tájékoztatni a tisztelt
lakosságot, hogy az előző évhez képest jelentős változás nem volt. 37-38
bűncselekmény történt az előző évben. Sajnos közterületen keveset tudunk
szolgálatot teljesíteni technikai problémák miatt. Reméljük ebben lesz
elmozdulás pozitív irányban. Románia sengeni csatlakozása 2010. március 01én fog megtörténni, reméljük, hogy a felszabaduló létszámból kapunk mi is pár
főt a körzeti megbízott szolgálat megerősítése, és a kisebbség visszaszorítása
érdekében. Közös szolgálatokat is szoktunk szervezni a határrendészekkel a
közbiztonság megerősítése érdekében. Nyírgelsén a színesfém hulladék és
élelmiszer lopás a legjelentősebb.
Nagy Csaba polgármester: A Jegyző Úr szeretne némi tájékoztatást adni a
szemétszállítással kapcsolatban.
Dr. Lakatos Péter jegyző: A szemétszállítással kapcsolatban sok a panasz,
hogy nem minden utcára jár az autó, a szemetes kukákkal nem jól bánnak.
Dobálják össze- vissza. Én minden segítséget megadok annak érdekében, hogy
ezek a hibák bizonyítást nyerjenek. Sajnos ezeket nehéz bizonyítani, mert a cég
dolgozói letagadják. Az Árpád utcán is volt egy járdatörés, azt sem ismerték el.
A szemétdíj idén drasztikus mértékben emelkedett. Ezt a szolgáltató azzal
indokolja, hogy sok a szemét mennyisége, azért kell ilyen mértékben a díjakat
emelni. A komposztálás lehetőségét mindenki ragadja meg.
A parlagfű elleni védekezés törvényi kötelezettség, az irtását folyamatosan
végezni kell, erről fogok egy tájékoztatót is készíteni. Ha valaki bejelenti, hogy
parlagfüves a szomszéd porta, akkor én a tulajdonosnak fogok felszólítást
kiküldeni. Ha nem végzi el az irtást, akkor a törvény erejénél fogva az
Önkormányzatnak ezt el kell végezni, s a költségeket be kell hajtani a
tulajdonoson. A feljelentést nekem továbbítani kell a Szakigazgatási Hivatal
felé, az bírságot szab ki, melynek a mértéke 15-500 e Ft között terjedhet.
Mindenkinek saját kötelessége a saját portájának a rendbetétele.
Nagy Csaba polgármester:
-A szemét mennyiség csökkentése érdekében, ami komposztálható, azt senki se
tegye bele a kukába. Mindenki vegye igénybe a szelektív hulladékgyűjtés
lehetőségét. A temetőben is ki fogunk alakítani egy helyet, ahova a
komposztálandó hulladék kerülhet. Csökkenteni kell az elhasznált víz
mennyiségét is, mert sokat kell érte fizetni az Önkormányzatnak. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a közkifolyók le lesznek zárva, a költségek
csökkentése érdekében.
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sérült meg kisebb mértékben.
Az ivóvíz szolgáltatást aggregátorok segítségével biztosította a Vízmű, ezek a
többlet költségek fedezése érdekében közösen vis major támogatást nyújtottunk
be. Majd 2 napig szünetelt a villamos áram szolgáltatás, de ezt már
helyreállították. A természeti károk sokkal jelentősebbek a határban, ennek
helyreállítása még most is folyamatban van. A Vadásztársaság emberei és a
közcélú munkások összefogtak, és az erdei utakat megtisztították.
- Tájékoztatást szeretnék még adni az Általános iskola helyzetéről is. 2010.
szeptember 01-től 8 osztállyal kezdi meg a működését. A Képviselő- testület
határozata alapján 2 fő pedagógus létszámleépítése meg fog történni. Nem lesz
osztály összevonás, és a gyerekeket sem fogják elszállítani.
Készségtantárgyak oktatása osztályösszevonás keretében fog megtörténni. A
napközis foglalkoztatást 1 csoport esetében a pedagógusok társadalmi munkában
fogják ellátni. A kis települések normatív támogatásának az átalakítását tervezi a
Kormány. Reméljük ez nekünk előnyt fog jelenteni.
- A labdarúgás a konfliktusok miatt szűnt meg. A 2009. évben 1,1 M Ft
támogatást adott az Önkormányzat. Azt a jelzést kaptam, hogy szeptembertől
szeretnék tovább folytatni a tevékenységet, saját maguk fedezik a költségeiket,
csak a pályát kérik biztosítani és a meglévő felszereléseket. Csak helyi
játékosokkal szeretnének játszani. Én ez ellen nem zárkózom el.
A Szkander Sportegyesületnek 100 e Ft támogatást szavazott meg a testület,
mert Nyírgelsén rendeznek meg egy országos bajnokságot ebben az évben.
- Miskolczi Ferencné azzal a kéréssel fordult hozzám, aláírásgyűjtésbe kezd
annak érdekében, hogy ebben az évben augusztus 20-án Budapesten és a
nagyobb várásokban ne legyenek nagy ünnepségek és tűzijátékok, hanem ezt az
összeget fordítsák az árvíz- és viharkárosultak megsegítésére.
Mészárosné Kovács Tünde nyírgelsei lakos: Az iskolával kapcsolatban azt
szeretném kérdezni, hogy ez meddig megoldás a számunkra? Ha a Kormány
nem nyújt segítséget mikor kell elvinni a gyerekeinket más iskolába?
Nagy Csaba polgármester: Ez csak a jövő évi költségvetés tervezésekor és
elfogadásakor fog realizálódni. Csak egy tanévben gondolkodunk, azt nem
tudjuk, mit hoz a jövő. Minden szülő maga dönti el, hova járatja a gyerekét
iskolába.
Papik Mihály nyírgelsei lakos: Én csak 2 hetente teszem ki a szemetet, mégis
annyit fizetek, mint aki minden héten kiteszi.
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díj.
Papik Mihály nyírgelsei
hulladékgyűjtéshez.

lakos:

Nincs

zsák

biztosítva

a

szelektív

Nagy Csaba polgármester: A törvény nem biztosít rá lehetőséget, hogy 2
hetente legyen a szemét szállítás. Mi már minden alternatívát megtárgyaltunk a
testülettel és a Nyír- Flop Kft. vezetőségével, de ha 2 hetente lenne a szállítás,
akkor is ugyanannyit kellene fizetni, mint hetente. Az is emeli a költségeket,
hogy Nyíregyházára kell szállítani a szemetet, a szakolyi lerakót a törvény
erejénél fogva be kellet zárni. Próbáljuk meg a szemét mennyiségét csökkenteni
komposztálással, hogy kevesebb legyen a költség.
Obritonné Vrancsik Tünde vezető óvónő: Nekem az a véleményem, hogy az
oktatási intézményekben kellene elkezdeni a szelektív hulladék gyűjtését.
Komposztálási lehetőséget kell kialakítani az Óvoda és az Iskola területén, ezzel
is példát mutatni a gyerekeknek.
Illésné Fedeli Melinda nyírgelsei lakos: Jogszerű a szemétdíj emelése minden
évben?
Nagy Csaba polgármester: Ezt a Képviselő- testület fogadja el a szolgáltató
előterjesztése alapján. Ez minden évben vita tárgya, mert a testület ezt nem
akarja elfogadni. Most is úgy döntött, hogy nem emeli a díjtételeket, azt
átvállalja a lakosságtól, ami az I. negyedévben 296 e Ft. 1999 óta nem volt
kommunális adó emelve a településen.
Pócsi József nyírgelsei lakos: Azt nem lehet megoldani, hogy bilétát kell
vásárolni az Önkormányzattól, s csak akkor kell fizetni, ha az ki van téve.
Nagy Csaba polgármester: Ebben a megyében ez még nem megoldható. Ezt
már a Képviselő- testület is felvetette.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Jogszabály részletesen tartalmazza, hogy milyen
tételek vehetők figyelembe a szemét díj megállapításánál. Ki vagyunk
szolgáltatva a szolgáltatónak.
Magyar Lászlóné nyírgelsei lakos: Van olyan jogszabály, ami megvédi a
lakosságot?
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Magyar Lászlóné nyírgelsei lakos: Azt hogyan lehet bebizonyítani, hogy ők a
hibásak, ha nem viszik el a szemetet, vagy kárt tesznek a kukában.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Mint már említettem, ezt nehezen lehet bizonyítni, s
nem is vállalják a felelősséget.
Nagy Csaba polgármester: Azt viszont mindenkinek tudomásul kell venni,
hogy a lakott ingatlan után, ha rak ki szemetet, ha nem akkor is kell fizetni.
Enyedi János képviselő: A Nyír- Flop Kft. kimutatása szerint a tavalyi évben
átlagosan ingatlanonként 0,6 t szemetet szállítottak el. Azt sajnos nem tudjuk
ellenőrizni, hogy a szállításkor mennyi szemetet visznek el a településről. Ezért
vitázunk mi is a díjtétel elfogadásakor. A lakosság felé nem lesz díjtétel emelés,
ezt az Önkormányzat magára vállalja. Tehetetlenek vagyunk, nem demokratikus
módon viselkedik velünk szemben a cég. Reméljük ebben az ügyben változtatni
fognak. A szakolyi lerakó telep engedélyét kétszer 15 évre adták meg. Még félig
sincs a lerakó, s még is be kellett zárni. A biléta bevezetése lenne tisztességes,
de erre nincs lehetőség.
Pócsi József nyírgelsei lakos: Tárgyalni kell más szolgáltatóval is.
Nagy Csaba polgármester: Ezt is már megpróbáltuk, de más megyében sokkal
többet kell fizetni.
Pócsi József nyírgelsei lakos: Össze kell fogni több településnek, s ki kell
harcolni a bilétát.
Nagy Csaba polgármester: A Hulladékgazdálkodási Társulásban közel 300
település van benne, nem lehet különcködni. Ki vagyunk szolgáltatva a
szolgáltatónak.
Kokas Zsolt nyírgelsei lakos: Hol kontrollálják, hogy tényleg az elszállított
szemét mennyiség után fizetünk e?
Nagy Csaba polgármester: Ezt nem tudjuk ellenőrizni.
Kokas Zsolt nyírgelsei lakos: Le kell mérlegelni az autót gyűjtés előtt és után
is.
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ez nem kivitelezhető, mert a szolgáltató nem áll velünk szóba.
Biró Jánosné nyírgelsei lakos: Miért nem lehet csekken fizetni a szemét díjat?
Nagy Csaba polgármester: A Nyír- Flop Kft. arra hivatkozik, hogy akkor
többe kerül a szolgáltatás, mert díja van a csekk nyomtatásának. Lehetőség
viszont van rá.
Mészárosné Kovács Tünde nyírgelsei lakos: Van aki azért nem fizet, mert
nincs otthon, nem azért mert nem akar, de a késedelmi kamatot felszámolják
neki.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Fogom ezt tolmácsolni, a Nyír- Flop Kft. felé. Azt is
fogom kérni, hogy hagyjanak értesítőt a postaládában, hogy itt járt a díjbeszedő.
Csősz Sándorné nyírgelsei lakos: Én is voltam díjbeszedő más településen. Ott
az volt a szokás, hogy a falu bejárása után a díjbeszedőnek az Önkormányzat
valamelyik épületében biztosítottak arra lehetőséget, hogy 1-2 nap ott
tartózkodjon, s aki nem volt otthon ki tudja fizetni a díjat, s akkor nem lesz ilyen
probléma.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt jó ötletnek tartom, fogom jelezni a cég felé.
Bittmann Mária nyírgelsei lakos: A szennyvíz hálózat kiépítése ügyében van e
előrelépés?
Nagy Csaba polgármester: Ez a projekt most le van állítva, mert nagyon
magas lenne a költség, amit nem tudunk vállalni. 2 M Ft-ért készült el a
szennyvíz telep terve, de nem adtuk be a pályázatot. Bízom benne, hogy a
jövőben, más formában lesz arra lehetőség, hogy be tudjuk adni a pályázatot. Az
lenne a legjobb, ha Szakoly- Nyírmihálydi- Nyírgelse közösen tudna egy
pályázatot beadni, akkor a költségek is csökkennének.
Dominyák Csaba Vízmű képviseletében: Nekünk is végre kell hajtani a
jogszabályi követelményeket. A rendkívüli időjárás ideje alatt is megpróbáltuk
biztosítani az ivóvíz szolgáltatást. Egyszer volt egy kis nyomáskülönbség, de ez
nem tartott sokáig. Köszönjük mindenki türelmét a rendkívüli helyzetben. Mi
mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a folyamatos
szolgáltatást. Meg fogjuk tenni a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy az
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kötelező.
A szennyvíz hálózat kiépítése ügyében nekem is az a javaslatom, hogy több
település közösen működtessen egy rendszert, csak akkor lesz megfelelő a
szolgáltatás, s csak akkor lehet a költségeket is minimalizálni.
Nagy Csaba polgármester: Zárszóként csak annyit szeretnék még elmondani,
ebben az évben szeretnénk szervezni még egy Közmeghallgatást, hogy a térség
országgyűlési képviselői is jelen tudjanak lenni, hogy találkozzanak ők is a
lakossággal.

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Nagy Csaba polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
k.m.f.
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