NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET

2011. július 28-án megtartott
rendkívüli testületi ülésének

a.) jegyzőkönyve
b.) határozata
c.) előterjesztése
d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

1./Nyíradony és Nyírbogát között kerékpárút hálózat fejlesztéséhez hozzájárulás
2./ A „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratának
módosítása
3./ Játszótér helyszínének áttervezése, áthelyezése

Nyírgelse, 2011. július 28.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. július
28-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Gyurkovics Anna képviselők.
Igazoltan maradt távol: Pócsi Józsefné, Kulin Béla képviselő.
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő
jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.
a Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi
pontokat.
1./ Nyíradony és Nyírbogát között kerékpárút hálózat
hozzájárulás

fejlesztéséhez

2./ A „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratának
módosítása
3./ Játszótér helyszínének áttervezése, áthelyezése

1./ Napirend: Nyíradony és Nyírbogát között kerékpárút hálózat fejlesztéséhez
hozzájárulás
Görög László polgármester: Nyíradony és Nyírbogát között épülő
kerékpárútról lenne szó. A Tervezésre írtak ki pályázatot, 100%-os
támogatottságú, s ehhez kérik a Képviselő- testület hozzájárulását.
Pintye Magdolna képviselő: Ez a pályázat milyen mértékű támogatottságú.
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Görög László polgármester: Mint említettem 100%-os. Nyírbogát lenne a
gesztor. Dr. Simon Miklós úgy nyilatkozott, hogy nem kerülne ez nekünk
semmibe. Ez csak a tervezés, a megvalósításra külön pályázatot fognak kiírni.
Gyurkovics Anna képviselő: Ez nagyon jó lenne azoknak, akik a TranzitFood-hoz járnak dolgozni.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangozott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
47/2011.(VII.28.) h a t á r o z a t a
kerékpárút
létrehozására
benyújtásának támogatásáról

irányuló

pályázat

A Képviselő- testület
1./ támogatja, hogy a 471. sz. főközlekedési út mellett
Nyírbogát és Nyírgelse települések között a KÖZOP
pályázati kiírás keretében kerékpárút létrehozására
pályázat kerüljön benyújtásra

2./ a kerékpárút- hálózat fejlesztéshez konzorcium
létrehozását támogatja és –mint konzorcium partnerabban részt kíván venni. A konzorcium vezetője
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata.

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2./ Napirend: A „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola Alapító okiratának
módosítása
Dr. Lakatos Péter jegyző: Azért kell módosítani az Alapító okiratot, mert a
sajátos nevelési igényű gyerekekre normatíva lehívásához szükség van az
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Alapító okirat módosítására. Az Oktatási törvény 2011. szeptember 01-től
módosul, s módosítják benne, hogy ki minősül sajátos nevelési igényű
gyereknek. A Magyar Államkincstár a normatíva lehívásához feltételként szabja,
hogy az iskola Alapító okiratában felsorolásszerűen szerepeljen a sajátos
nevelési igényű gyerekeknek a fogalma. El kell fogadni az Alapító okiratot, s ezt
egységes szerkezetbe is kell foglalni, ezt törvény írja elő.
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Pontosan emiatt kellett már
egyszer a normatívát visszafizetni, mert ez nem volt kiemelve az Alapító
okiratban.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott e.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
48/2011.(VII.28.) h a t á r o z a t a
a „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda Alapító
okiratának módosításáról
A Képviselő- testület
1./ A „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda
Alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.
2./A „Kölcsey Ferenc” Általános Iskola és Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát a 2. sz.
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
3./ Ezzel egyidejűleg a Képviselő82/2010.(XII.29.) határozattal elfogadott
okiratot hatályon kívül helyezi.
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3./ Napirend: Játszótér helyszínének áttervezése, áthelyezése
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testület
Alapító

Görög László polgármester: Nyertünk 12.302.899 Ft-ot a játszótér
megvalósítására. Én azt javaslom, hogy a 471-es számú főútvonal mellől ide, a
Millenniumi emlékpark hátához terveztessük át. Ehhez fel kell vennünk a
kapcsolatot a tervezővel, ez egy elhamarkodott döntés volt, mert véleményem
szerint nem volt reálisan megítélve a helyszín. Balesetveszélyes, nagy a
forgalom.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez közterület, önkormányzati terület? Utána nézett
valaki?
Görög László polgármester: Igen, meg lett nézve.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Át lehetne vinni a Bikaistállóhoz,
ott ki lehetne szépen alakítani neki egy területet.
Pintye Magdolna képviselő: Véleményem szerint az e terület is jó lenn
játszótérnek, ahogy van a Zrínyi utca és a József Attila utca elágazásánál a
háromszög, s ott van a széles árokpart is. Régen még körhintát is állítottak ott
fel.
Görög László polgármester: Az is szóba jöhet lehetséges területnek, de én azt
néztem, hogy melyik van a legközelebb az Iskolához, és az Óvodához.
Gyurkovics Anna képviselő: Az is elég forgalmas terület.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A tervezőtől meg kell kérdezni,
hogy ő melyiket javasolja.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én is azt javasolnám, hogy mielőtt döntést hoz a
Képviselő- testület utána kell járni, hogy arra a területre lehet e.
Pintye Magdolna képviselő: Abban hozzunk döntést, hogy a helyszínt meg
kívánjuk változtatni, a szakember pedig mondja meg, hogy melyik a legjobb.
Görög László polgármester: Akkor elhangzott három lehetséges helyszín, az
egyik a Millenniumi park mögött, a másik a Bikaistállónál, a harmadik a Zrínyi
utca és a József Attila utca találkozásánál lévő háromszög.
Pintye Magdolna képviselő: A tervező a három helyszín közül amelyiket a
legjobbnak talál, oda legyen megterveztetve.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ezzel én is egyet értek.
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Gyurkovics Anna képviselő: Azért lenne a legjobb helyszín a Bikaistállónál,
mert ott nagy a hely, s majd később ki is lehet bővíteni.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az be is van kerítve, az óvodások
is tudnak biztonsággal játszani.
Pintye Magdolna képviselő: Mind a három területet meg kellene nézetni, s oda
legyen áttervezve, amit a tervező jóváhagy.
Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor az legyen benne a határozatba, hogy a
Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amit a tervező jóvá
hagy, arra a területre legyen áthelyezve.
Pintye Magdolna képviselő: Van erre egyáltalán lehetőség, hogy a helyszínt
módosítani lehessen?
Görög László polgármester: Van rá lehetőség, megkérdeztük az MVH-tól.
Kapási József képviselő: Meg kell indokolni, hogy a jelenlegi terület
életveszélyes, kell állásfoglalást kérni a Közútkezelőtől, Rendőrségtől. Azért
kell testületi határozat, mert újra kell terveztetni a helyszínt. Önkormányzati
tulajdonúnak kell lenni a területnek, ahova terveztetni szeretnénk.
Görög László polgármester: Azért kell a testületi határozat, hogy tudjuk menni
a Közútkezelőhöz, adjon ki egy olyan nyilatkozatot, hogy a terület életveszélyes.
A Rendőrségnek is alá kell ezt támasztania.
Kapási József képviselő: Azt mondták nekem, ha ezek a feltételek teljesülnek,
akkor lehet elindítani a helyszínmódosítási eljárást.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
49/2011.(VII.28.) h a t á r o z a t a
Falumegújításra
és
–fejlesztésre
(Játszótér
megvalósítása)
elnyert
pályázat
megvalósítási
helyszínének módosításáról
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A Képviselő- testület
1./ elhatározza, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnál 1363017045 azonosító
számon nyilvántartott támogató határozatban foglalt
projekt helyszíne megváltoztatásra kerüljön.
2./ a projekt megvalósítására az alábbi helyszínek
valamelyikét tartja alkalmasnak:
a.) Nyírgelse belterületi az Önkormányzat tulajdonát
képező 459 hrsz-ú ingatlan
b.) Az Önkormányzat tulajdonát képező Nyírgelse
belterületi 61 hrsz-ú ingatlan
c.) Az Önkormányzat tulajdonát képező Nyírgelse
belterületi 492 hrsz-ú ingatlan.
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezővel
közösen járja be a 2. pontban felsorolt ingatlanokat, és
az MVH-tól arra az ingatlanra kérje a projekt
megvalósításának engedélyezését, amelyet a tervezővel
a legalkalmasabbnak tart.
4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatott
helyszín módosítása érdekében a MVH-nál és egyéb
hatóságoknál a szükséges engedélyeket beszerezze és a
szükséges dokumentumokat aláírja.
Görög László polgármester: Arról szeretném még tájékoztatni a Képviselőtestületet, hogy a nappali ellátást nem fogjuk tudni beindítani, mert hosszabb
időre lenne szükségünk a kivitelezéshez. Találtunk benne olyan problémás
pontokat, amit nem lehet ilyen rövid idő alatt kiküszöbölni. azt mondta a Baboss
Csilla is, először induljon be az Otthon, s majd utána átgondolva normálisan,
kialakítva a helyiségeket, térjünk vissza rá.
A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Görög László polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja.
k.m.f.

Görög László

Dr. Lakatos Péter

polgármester

jegyző

Gyurkovics Anna

Kapási József

jegyzőkönyv hitelesítő

jegyzőkönyv hitelesítő

7

