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Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. június
27-én megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné képviselők.
/Gyurkovics Anna képviselő előzetesen jelezte, hogy később érkezik./
Igazoltan marad távol: Kulin Béla képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László körjegyző
Meghívottak: Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke
Dr. Szlinszky Éva háziorvos
/Jelenléti ív mellékelve!/
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1600-kor
megnyitja.
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő
képviselőből, 5 fő jelen van.

Görög László polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazza a napirendi
pontokat.
1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)
2./ Tájékoztatás a mezőőri pályázatokról
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)
3./ 2011. évi gyermekjóléti tevékenység értékelése
Előadó: Nagy László körjegyző (írásbeli előterjesztés)
4./ Egyebek
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1./ Napirend: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Görög László polgármester: Elkezdődtek a Játszótér építési munkálatai.
Közbeszerzés alatt folyik a második része, 2-3 heten belül kezdődnek majd a
játékok beszerelési munkálatai.
- Volt egy Zöldnapos programunk, amelyen nagyon jól helyt állt az
önkormányzatunk. Az elszámolást majd augusztus 01-től tudjuk benyújtani az
MVH-hoz, addig az 5 M Ft összeget megelőlegeztük a Polgárőrségnek, aki
nevében bonyolódott a rendezvény.
- Kaptunk egy kérelmet a LEADER Egyesülettől, amelyben anyagi segítséget
kérnek tőlünk, mert nehéz anyagi helyzetbe kerültek, 200 Ft/fő összegben.
Nekem ezzel kapcsolatban csak annyi a hozzáfűzni valóm, hogy én látom,
hogyan gazdálkodnak, s nem a takarékosságra törekednek.
Görög László polgármester felolvassa a levelet. /Mellékelve!/
Pócsi Józsefné képviselő: Ezt a támogatás csak egyszer kell megfizetni?
Görög László polgármester: Ehhez módosítani kellene a költségvetést, mert
nem lett betervezve. Mi nem kapunk sehonnan támogatást, az ÖNHIKI-re sem
tudtunk pályázni, mert nem vagyunk rá jogosultak. 8-10 M Ft kintlévőségünk
van, amit majd később fogunk visszakapni. Támogattuk a Polgárőrséget, az
erdőtelepítést is előre megfinanszíroztuk, s az iskolai rendezvény pályázatát is
előre meg kellett finanszírozni.
Nagy László körjegyző: A LEADER Egyesület működésével kapcsolatban
csak annyit szeretnék mondani, hogy 26 település tartozik hozzá, s nem csak
önkormányzatok alkotják, hanem tagjai egyházak, civil szervezetek,
vállalkozások is. Ez az egyesület azért jött létre, hogy az alulról jövő
elképzeléseket a szervezet közreműködésével tudják megvalósítani. Az állam
adja hozzá a támogatást EU-s forrásból, s az irányító hatóság az MVH. Ez a
LEADER Egyesület minden évben, márciusban dönti el, hogy milyen
tevékenységet támogat. Most egy kicsit megszorult az egyesület, de szerintem
csak az önkormányzatokat szólították meg, a többi szervezetet nem. Ha nem
tudja az egyesület fenntartani magát, akkor megszüntetik, s a feladatait az MVH
veszi át. Én azt javaslom a Képviselő- testületnek, hogy ne támogassa a
kérelmet, mivel ez nem kötelező feladat.
Pócsi Józsefné képviselő: Valaha kaptunk tőlük valami támogatást?
Nagy László körjegyző: Ez a Zöldnapos program is az ő támogatásukkal
valósult meg.
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Pintye Magdolna képviselő: A görög katolikus templom külső felújítása is a
LEADER Egyesület támogatásával valósult meg.
Pócsi Józsefné képviselő: Ha nem támogatjuk őket akkor nekünk abból nem
fog a jövőre nézve hátrányunk származni?
Görög László polgármester: Egyáltalán nem. Nekem is az a javaslatom, hogy
ne támogassuk a kérelmet.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
37/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
A LEADER Egyesület támogatásával kapcsolatban
A Képviselő- testület
1./ A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület
működési támogatás iránti kérelmét –mely 200 Ft/lakos
összegű- elutasítja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont
szerinti döntésről tájékoztassa az egyesületet.
Határidő: 2012. július 20.
Felelős: polgármester

A Képviselő- testület támogatását szeretném kérni abban az ügyben, hogy a
pénzügyi iroda bútorzatát ki tudjuk cserélni, fel tudjuk újítani. Egy fő pénzügyi
ügyintéző, Harcsa Eszter fel lett véve, s így már a meglévő bútorok,
berendezések nem megfelelőek. A tartalékunk terhére meg szeretnénk
csináltatni ezt az irodát, hogy szép és esztétikus legyen. Kértem árajánlatot két
helyről is, a Deczki Bútor Kft. árajánlata volt a kedvezőbb, s velük szeretnénk
elkészíttetni a bútorokat, kb. 250 e Ft-ba fog kerülni az első része, ami két pultos
irodai asztalból, s egy felső beépített szekrénysorból áll. S ebben az összegben
benne van még a jegyző úr irodájában lévő íróasztal bővítése is egy kis méretű
tárgyalóasztallal. A felújítás második része egy félkörös polcrendszer kiépítését
foglalja magába, ami kb. 150 e Ft-ba fog kerülni.
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Pintye Magdolna képviselő: Az tény és való, hogy a kialakult körülmények
nem optimálisak a munkavégzéshez.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A nyílászárókat is ki kellene
cserélni, mert már nagyon régiek.
Nagy László körjegyző: Ezt pályázat útján is meg lehet valósítani, egy igen
komoly épület felújítással együtt. Amennyibe kerülne a nyílászárók cseréje, azt
saját erőként tudnánk majd biztosítani az épület felújításhoz.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A Művelődési Házat is fel kellene
újítani.
Görög László polgármester: Lesz majd kiírva pályázati lehetőség
falumegújításra, akkor annak a keretében három közintézmény felújítását lehet
betervezni, s ebbe beleférhet a Művelődési Ház és a Hivatal is, de ehhez be kell
fejezni a Játszótér beruházást.
Görög László polgármester: Egy kicsit eltértünk az eredeti tárgytól, kérem a
képviselő- testület tagjait, amennyiben nincs több hozzászólásuk, támogassák a
pénzügyi iroda felújítását.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
38/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
a pénzügyi iroda felújításával kapcsolatban
A Képviselő- testület
1./ az önkormányzat 2012. évi költségvetési
tartalékának terhére hozzájárul a pénzügyi iroda
bútorzatának bővítéséhez, felújításához 400.000 Ft
keretösszeg erejéig.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
munkálatokat végeztesse el, a beszerzéseket hajtsa
végre.
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Határidő: 2012. július 30.
Felelős: polgármester
Sorrendben a második napirendi pont támogatása következett.
2./ Napirend: Tájékoztatás a mezőőri pályázatokról
Görög László polgármester: A mezőőri állásra, mint az már korábban is
említettük négy pályázat érkezett.
Nagy László körjegyző: Márciustól adott a lehetőség létszám és dologi kiadás
tekintetében is, hogy betöltésre kerüljön az álláshely, ehhez nem kell
költségvetést módosítani.
Görög László polgármester: A négy pályázó: Sándor Miklós, Kiss András,
Kaszás György, Szilágyi János.
Sándor Miklós a pályázatában nem tudott semmi olyan pluszt felmutatni, azon
kívül, hogy traktorosként lehetne még mellette foglalkoztatni, ezért én nem őt
támogatom.
Kiss Andrásnak van fegyverismereti vizsgája, elvégezte a vagyonőri
tanfolyamot, de én mégsem őt támogatom.
Van még két pályázó, akik közül választani kellett Kaszás György és Szilágyi
János. Én Szilágyi János mellett döntöttem a következő indokok miatt. 11 év
hivatásos katonai háttere van, békefenntartó volt külföldön. Fegyverismereti
vizsgája, vadászvizsgája van, maroklőfegyverre is megvan a vizsgája.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Arról volt szó a pályázati
kiírásban is úgy szerepelt, hogy ez nem kitétel, utólag is meg lehet szerezni,
inkább az a fontos, hogy ismerje a határt és az embereket.
Görög László polgármester: A mezőőr úgy lesz felhatalmazva, majdnem, mint
a rendőr. Neki nem csak az lesz a feladata, hogy a határban járjon, hanem egyéb
ellenőrzési feladatokat is el kell látnia, s úgy fog eljárni, mint hatóság, ez azért
nem kis feladat és felelősség. Ez nem egy népszerű állás lesz.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én véleményem szerint Kaszás
Györgyöt kellene ezzel a feladattal megbízni, ő jobban ismeri az embereket, a
határt, s ezeket a feladatokat is biztosan el tudná látni.
Kapási József képviselő: Én is egyet értek ezzel a felvetéssel.
Pócsi Józsefné képviselő: Véleményem szerint is Kaszás György alkalmasabb
lenne a faladat ellátására, már a koránál fogva is, s ő jobban ismer mindenkit.
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Nagy László körjegyző: Összességében a Szilágyi János pályázata a
legmeggyőzőbb.
Pintye Magdolna képviselő: Erről nem is a Képviselő- testületnek kell dönteni,
a polgármester felelőssége, hogy kit bíz meg a feladat ellátásával.
Nagy László körjegyző: Július 01-től fog munkába állni, s már a jövő héten
mennie kell ellenőrizni a portákat.
Gyurkovics Anna képviselő megérkezett így 6 fő képviselő vesz részt a
szavazásban.
Görög László polgármester: Ha nem fogja a munkáját jól végezni, akkor fel
lehet állítani. A 11év katonai szolgálat sokat számít, s tud bánni a fegyverrel is,
ismeri az alkalmazás szabályait.
Pócsi Józsefné képviselő: Véleményem szerint pedig a hely- és az
emberismeret sokkal fontosabb, minthogy tud bánni a fegyverrel.
Görög László polgármester: Én ezt mindet megérte, de a döntés az én
felelősségem, s én Szilágyi Jánost választottam, ő lesz július 01-től a mezőőr.
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3./ Napirend: 2011. évi gyermekjóléti tevékenység értékelése
Nagy László körjegyző: Az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti
tevékenységét minden évben értékelni kell a Képviselő- testületnek. A
Családsegítő segítségével elkészült egy beszámoló, amit minden évben május
31-ig kell elkészíteni, s általában a Képviselő- testületnek soron következő
testületi ülésen kell tárgyalni. Erről szóló határozatot a Kormányhivatalnak és a
Gyámhivatalnak meg kell küldeni. Csak annyival szeretném a beszámolót
kiegészíteni, hogy olyan problémák ütik fel a fejüket, a fiatalok és meglett
emberek körében a családalapítás olyan felelőtlen mértékű, hogy a gyerekek
szempontjából ez igen komoly problémát okoz a munkatársaknak. Néhány
esetről van szó itt Nyírgelsén, de ez az elmúlt időszakokhoz képest igen soknak
számít.
Pócsi Józsefné képviselő: Én elolvastam és tanulmányoztam a kiküldött
anyagot, de az én megítélésem szerint igen törvényszagú ez a beszámoló. Csak
néhány számadatot tartalmaz az elmúlt évben végzett feladatokról, de semmi
konkrétumot ebből megtudni nem lehet. A pártfogótól kapott beszámolót tartom
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a leggyérebbnek, mert azt leírja, hogy mi az ő feladata, de azt már csak egy- két
mondatban közli, hogy mit tett, vagy mit nem tett meg a pártfogoltjáért. Ezt
igazán sérelmezem, mert így veszélybe is kerülhet a gyerek élete.
Pintye Magdolna képviselő: A szülő is segítségre szorul ebben a családban,
csak így lehet a gyereken is segíteni.
Gyurkovics Anna képviselő: A problémás családokkal el kell beszélgetni, a
Jegyző úr hatással lehet rájuk, tenni kell valamit.
Kapási József képviselő: Én nem tudom ezt a beszámolót ebben a formában
elfogadni. Hiányos, tényadatok nincsenek benne, esettanulmány nincsen benne.
A Képviselő- testület 2 igen, 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
39/2012.(VI.27.) h a t á r o z a t a
A 2011. évi
kapcsolatban

gyermekvédelmi

beszámolóval

A Képviselő- testület
1./ az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatának ellátásáról szóló átfogó
értékelést nem fogadja el.
2./ Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő ülésre
dolgoztassa át az átfogó értékelést, s terjessze a
Képviselő- testület elé.
Határidő: soros ülés
Felelős: körjegyző
Nagy László körjegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet, hogy
annak ellenére, hogy nem lett elfogadva a gyermekvédelmi beszámoló ebben a
formában lesz tovább küldve a Kormányhivatalnak és a Gyámhivatalnak azzal a
határozattal, hogy a Képviselő- testület az említett okok miatt nem fogadta el.
Egy ilyen beszámoló meghatározott séma alapján készül, ha a Gyámhivatal ezt
kielégítőnek találja, akkor hiába nem fogadta el a képviselő- testület, ők nem
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fognak kifogással élni. Ha találnak mégis valamilyen hiányosságot, akkor azt
leírják, s 60 napos határidő áll a rendelkezésre, hogy ezt kijavítsuk.
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4./ Napirend: Egyebek
Görög László polgármester: Pénteken el fogjuk kezdeni a temetőt bekeríteni.
Ki van a mezsgye méretve hivatalosan is, Könnyű Istvánnal is egyeztettünk a
letermelt fa ügyében, azt mondta, hogy az Önkormányzatnak adja. A
Vízgazdálkodási Társulat emberei, 20 fő Bencsik József vezetésével segíteni
fognak az oszlopok leállításában.
- Holnap és holnapután megyünk ismét az élelmiszerbankhoz csomagolni.
Holnap egy diák csapat, holnapután pedig egy felnőtt csapat fog utazni
Budapestre.
Pócsi Józsefné képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a nyári időszakban
nem lehetne-e korábban kinyittatni a temetőkaput, mert a nénik korán járnak
ilyenkor a temetőre, s ha körbe lesz kerítve, akkor nem tudnak majd bemenni.
Görög László polgármester: Ennek nincs akadálya, intézkedni fogunk ebben
az ügyben.
- Hétfőn megyünk Encsencsre, s elhozzunk a térkőgyártó gépet és a sablonokat,
s elkezdjük a térkőgyártást. Most egy hónapra kaptuk kölcsön, ha jó lesz, akkor
javasolni fogom, hogy mi is készíttessünk egy ilyen berendezést, hogy tudjuk
saját magunknak gyártani a térkövet.
- A jövő héten megkezdődik a diákmunka is. Összesen 22 diák fog dolgozni 6
órában. Igaz, hogy 6 nap jön ki egy diáknak, de egy kis pénzhez jutnak ezáltal.
- Szegedi Tímea kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Jókai úton
lévő lakást ki szeretné bérelni. Két gyereke van, nem jól élnek az élettársával.
Pócsi Józsefné képviselő: Azt is vállalja, hogy bekötteti a vizet és a villanyt?
Miből akarja eltartani a gyerekeit?
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Sok eladó lakás van Nyírgelsén,
miért nem bérel ki azok közül egyet.
Görög László polgármester: Én azt javaslom, hogy kötesse be a vizet és a
villanyt, akkor 5.000 Ft/hó összegért kibérelheti a lakást.
Nagy László körjegyző: Én azt javaslom, hogy nézze meg most az eredeti
állapotában ezt a lakást, nehogy baj legyen belőle, hogy nincsenek meg a
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feltételek a gyerekneveléshez, mert akkor csak nekünk lesz kellemetlenségünk
belőle.
Pintye Magdolna képviselő: Építik ezeket a buszmegállókat, annak örülök, de
hogy milyen károkat okoznak, azt is meg kell nézni. A nemrég készített
bitumenjárdát feltörték, a kerítésnek az alja kin van a földből, úgy
megmélyítették. Mi már ezt lefényképeztük, a többi helyen is érdemes lenne egy
pár fényképet készíteni, s utána lehetne reklamációval élni.
Görög László polgármester: Mivel ez kistérségi beruházás, jeleztem
tanácsülésen, s azt mondták, egyezkedjen az önkormányzat a vállalkozóval.
Mivel nem én írtam alá a beruházást, ezért intézkedjen a kistérségi vezetés.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A telephely mikor lesz
megvásárolva? Én ezt szorgalmaznám, ne húzódjon sokáig az adás-vétel. Fel
kell venni a kapcsolatot a tulajdonossal.
Görög László polgármester: Mennyi az az összeghatár, ameddig elmehetünk.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Már az előző testületi ülésen is szó
volt erről, hogy 500.000 Ft.
Görög László polgármester: el fogunk menni, s meg fogjuk ezt beszélni a
tulajdonossal.
Pócsi Józsefné képviselő: A református egyház szolgálati lakásának udvara
borzasztó állapotban van. Egy felszólítást kellene küldeni nekik, hogy rakassák
rendbe. Rövid határidőn belül takarítsák ki az udvart.
Görög László polgármester: Az takarítsa fel az udvart is, aki a kertet használja.
Nekünk most nincs arra kapacitásunk, hogy ilyenekkel foglakozzunk.
Kapási József képviselő: Ugyanez a probléma a József A. utcán lévő szolgálati
lakással kapcsolatban is. A kert művelve van, de az udvar nagyon dudvás.
Görög László polgármester: Én ezt már jeleztem a kert használójának, hogy
jöjjön fel az önkormányzathoz, kössünk egy megállapodást a használattal
kapcsolatban, de még eddig erre nem került sor, nem jelentkeztek. Őket is fel
fogjuk szólítani.
Gyurkovics Anna képviselő: Szalmadra kellene még egy hirdetőtábla, mert
ami van az kevés, sokan nem járnak arra, kérték, hogy a háromszögbe legyen
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elhelyezve, ott mindenki eljár. A szalmadi temető hátsó része is el van
hanyagolva, ott is rendet kellene rakni.
Görög László polgármester: Sajnos nincs mindenre lehetőségünk, mert kevés
az emberünk.
Nagy László körjegyző: Akinek van hozzátartozója, annak a feladata a sírokat
rendbe tenni. Fogunk felszólítást küldeni azoknak, akik ezen kötelezettségüknek
nem tesznek eleget.
Pócsi Józsefné képviselő: Lehet e előre sírhelyeket vásárolni?
Nagy László körjegyző: Ezt a temetőkezelésről szóló rendelet szabályozza,
utána kell nézni, a következő ülésen, vagy ha szükséges, a kövövetkező napon
választ adok.
Bittmann Mária nyírgelsei lakos: Szakoly- Nyírgelse összekötő úton nem
lehet közlekedni. Mikor lesz rendbe hozva?
Görög László polgármester: Azért volt egy jótékonysági bál, Paulik János
szervezte, hogy ezt az utat renberakatja.
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Fel kell vele venni a kapcsolatot, s
meg kell vele beszélni ezt a dolgot. Nekem azt monda, hogy már beszélt ebben
az ügyben egy vállalkozóval, aki azt mondta, hogy a nyár folyamán elvégzi a
munkát, de ezt nekünk nem kellene megvárni. A szakolyiak is feltöltötték
gyepes homokkal, ezt mi is megtehetnénk.
Nagy László körjegyző: Kevés költségből be lehetne kátyúztatni, ezt meg
kellene csináltatni. Mivel önkormányzati út, ezzel valamit csinálni kell, mert
baleset is történhet, s akkor minket marasztalnak el.
Pintye Magdolna képviselő: Fekvőrendőrt nem lehetne e elhelyeztetni az
iskola és az óvoda környékére, mert megnövekedett a forgalom, s veszélybe
vannak a gyerekek.
Nagy László körjegyző: Csak akkor, ha az út önkormányzati tulajdonú.
Görög László polgármester: Erre rendetegen panaszkodnak, nem tudunk ezzel
mit tenni. Az Óvoda is megsüllyedt, lehullott a vakolat emiatt. Jelezni fogjuk a
vállalkozóknak, hogy jobban figyeljenek erre oda.
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Bittmann Mária M&H Food Kft. képviseletében: A konyhán megcsináltattuk
a leszakadt mennyezetet, felgipszkartonoztattuk. A tető még mindig beázik, a
gipszkarton is megsüllyedt. Az épület hátsó oldalán egy helyen a csatorna is
hiányzik.
Görög László polgármester: Nem tudom, mit kellene ezzel tenni, mert nincs
fedése a palának, s azért ázik be a tető. Meg fogjuk még egyszer nézni.
Pintye Magdolna képviselő: A Kft-vel kapcsolatban van már valami előre
lépés?
Nagy László jegyző: Ahol eddig működött, ott is felszámolták, nem ajánlották.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést
1745-kor bezárja.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Nagy László
körjegyző

Molnárné Goda Gabriella
jegyzőkönyv hitelesítő

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő
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