NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
2015. november 26-án megtartott
testületi ülésének
a)
b)
c)
d)

jegyzőkönyve
határozata
előterjesztése
tárgysorozata
TÁRGYSOROZATA

Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról
Napirendi javaslat:
1./ Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntése tárgyában
Előadó:Labbancz András Urban Dimansio Bt. ügyvezetője
Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
2./ Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása véleményezési szakaszának lezárása
tárgyában
Előadó:Labbancz András Urban Dimansio Bt. ügyvezetője
Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
3./ Tájékoztató a Nyírgelsei Sport Club helyzetéről
Előadó: Papik Krisztián elnök (írásos előterjesztése később megküldve)
4./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa
juttatásáról szóló, /2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)

5./Nyírgelse
Község
Önkormányzat
/2015.(XI.27) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)

Képviselő-testületének

6./ Nyírgelse Község Önkormányzat
/2015. (XII. 15.) önkormányzati
rendelete Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, 4/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző
7./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015. november 19-ei pénzforgalmi állapotáról
Előadó: Görög László polgármester
Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi támogatói döntéshozatal
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
9./ Települési letelepedési támogatás bírálati döntéshozatal
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
10./ Döntéshozatal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módjáról 2016. január 1-től
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
11./ Nyírgelse Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
12./ 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
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13./ Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11,, Térségi elérhetőség
javítása” és ,, kerékpárút-hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Magyar
Állam tulajdonában lévő terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
14./ Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
Szucsányi Annamária mb. óvodavezető
15./ Nyírgelse 521/1 hrsz-ú ingatlan ügye
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
16./ Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
17./Egyebek
• Együttműködési Megállapodás Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda és a KLIK között
tornaszoba biztosítására
• Együttműködési megállapodás Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda és Nyírgelse
Község Önkormányzat között tanácskozó terem használatára
• Nyírgelsei peron felújítására árajánlat MÁV ZRT-től

Nyírgelse, 2015. november 26.

Görög László
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV
Készült
Nyírgelse
Község
Önkormányzat
Képviselő2015. november 26-án 0900-kor megtartott testületi üléséről.

testületének

Jelen vannak: Görög László polgármester
Földesi László alpolgármester
Kovács Miklós képviselő
Tóth József képviselő
Zoltai László képviselő
Kiss István képviselő
Tanácskozási joggal vett részt: Sárréti Barbara aljegyző
Meghívottak: Labbancz András tervezőmérnök
Papik Krisztián sportelnök
Szucsányi Annamária óvodavezető
A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi
ügyintéző is.
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból
6 fő jelen van, Pintye Magdolna képviselő jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Miklós és Földesi László képviselőket javasolta.
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy nem támogatja a második és a
tizenharmadik napirendi pont megtárgyalását. Azt is elmondta, hogy azért nem
támogatja az adórendelet megtárgyalását, mert nem volt megtartva az egyeztető kerek
asztal megbeszélés a helyi vállalkozókkal, a Sportegyesület beszámolójának
megtárgyalását pedig azért nem támogatja, mert nem a 2015. évi gazdálkodásra,
hanem a 2014. évi gazdálkodásra lett volna kíváncsi.
Görög László polgármester elmondta, hogy aljegyző asszonnyal volt egy egyeztető
megbeszélésen
a
TranzitFood
Kft.
ügyvezető
igazgatójánál,
s
kompromisszumképesnek bizonyultak az iparűzési adó mértékének emelésével
kapcsolatosan, amelyet írásban is megerősített.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, ha a Képviselő- testület nem tárgyalja meg a
helyi adók módosításáról szóló napirendi pontot, akkor jövőre nem fog változni az adó
mértéke.
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Földesi László alpolgármester elmondta, hogy tárgyalni kell a napirendi pontot.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy nem kíván hozzáfűzni semmit a napirendi
ponthoz megtárgyalásához, s a továbbiakban sem támogatja a Sportegyesület
beszámolójának megtárgyalását sem.
Görög László polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pont módosítási
javaslatot.
A Képviselő- testület 3 igen és 3 tartózkodás szavazattal nem támogatta a napirendi
pont módosítási javaslatot.
Görög László polgármester napirendi pont módosítási javaslatot terjesztett elő. Az 1.
napirendi pint helyett a 15. napirendi pont a 2. napirendi pont helyett a 16. napirendi
pont a 3. napirendi pont helyett pedig a 13. napirendi pont megtárgyalására kerüljön
sor, hogy a meghívott vendégeknek ne kelljen sokat várakozniuk.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta a módosított
napirendi pontokat.
Napirend előtt:
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról
Napirendi javaslat:
1./ Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat
és szabályozási terv módosítása környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
tárgyában
Előadó:Labbancz András Urban Dimansio Bt. ügyvezetője
Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
2./ Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat
és szabályozási terv módosítása véleményezési szakaszának lezárása tárgyában
Előadó:Labbancz András Urban Dimansio Bt. ügyvezetője
Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
3./ Tájékoztató a Nyírgelsei Sport Club helyzetéről
Előadó: Papik Krisztián elnök (írásos előterjesztése később megküldve)
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4./ Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének A szociális célú tűzifa
juttatásáról szóló, /2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
5./Nyírgelse
Község
Önkormányzat
/2015.(XI.27) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)

Képviselő-testületének

6./ Nyírgelse Község Önkormányzat
/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló, 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző
7./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015. november 19-ei pénzforgalmi állapotáról
Előadó: Görög László polgármester
Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
8./
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
2016. évi támogatói döntéshozatal
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)

Ösztöndíjpályázat

9./ Települési letelepedési támogatás bírálati döntéshozatal
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
10./ Döntéshozatal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módjaáról 2016. január 1-től
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
11./ Nyírgelse Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
12./ 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
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13./ Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11,, Térségi elérhetőség javítása”
és ,, kerékpárút-hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Magyar Állam
tulajdonában lévő terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
14./ Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
Szucsányi Annamária mb. óvodavezető
15./ Nyírgelse 521/1 hrsz-ú ingatlan ügye
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
16./ Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálata
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
17./Egyebek
• Együttműködési Megállapodás Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda és a KLIK között
tornaszoba biztosítására
• Együttműködési megállapodás Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda és Nyírgelse
Község Önkormányzat között tanácskozó terem használatára
• Nyírgelsei peron felújítására árajánlat MÁV ZRT-től
A polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
legutóbbi ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról
Tóth József képviselő kérte Görög László polgármestertől, hogy ha valamilyen fontos
eseményről telefonon tájékoztatja a Képviselő- testületet, akkor vele is tudatassa az
információkat, mert nem értesült több dologról. Azt is megkérdezte, hogy
munkagéppel tűzifaszállítás kiknek volt.
Kricsfalusi Katalin ügyintéző elmondta, hogy Barna Sándornak két alkalommal
Kurczina Sándornak pedig egy alkalommal lett hazaszállítva a tűzifa. Azt is elmondta,
hogy hivatalosan kérelmezték, a munkalap is elkészült, a szállítás költségét pedig
befizették a pénztárba.
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Tóth József képviselő megkérdezte, hogy a szárzúzó használatának díja be lett- e
fizetve.
Görög László polgármester elmondta, hogy igen.
Tóth József képviselő azt is felvetette, hogy a Ford Tranzit miért nem áll bent a
garázsban.
Görög László polgármester elmondta, hogy azért nem, mert már nem fér be. Sok
munkagép lett a garázsba betéve, s ezért a gépkocsinak már nincs helye.
Tóth József képviselő megkérdezte, hogy a Ford Tranzit karosszéria munkája
elkészült- e már.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az első javítási munkák már elkészültek,
második körben december 14-én kell vinni az autót.
Kovács Miklósképviselő megkérdezte, hogy a telephely kimérettetése hol tart.
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy a múlt héten jött meg a
Földhivataltól a hivatalos értesítés, hogy a területszámítási hibát elvégezték, s a
területet kitűzésre át fogják adni a földmérőknek.
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy a munkagépek műszaki vizsgáztatása
megtörtént-e.
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy Kapási József elvégezte a
szükséges javításokat a gépeken felkészítette műszaki vizsgára.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a gépeket fel kell készíteni a téli munkákra,
a gumikat ki kell cserélni.
Földesi László képviselő megkérdezte, hogy a telephelynek van- e használatba vételi
engedélye.
Görög László polgármester elmondta, hogy minden hivatalosan le van papírozva,
minden engedély megvan. Azt is elmondta, hogy már kevés a hely, bővíteni kellene a
garázst, hogy minden gépet be lehessen állítani alá. A gépekre pedig fognak vásárolni
új gumikat.
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Zoltai László képviselő felvetette, hogy Karnai Miklósnak miért 5.000 Ft támogatás
lett kiutalva.
Görög László polgármester elmondta, hogy csak egy egyszeri önkormányzati segélyt
folyósítottak neki, amelynek a mértéke 5.000 Ft/alkalom.
A Képviselő- testület a kiegészítésekkel egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal
elfogadta a polgármester tájékoztatóját.
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett.

1. napirendi pont: Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítása környezeti vizsgálat
szükségességének eldöntése tárgyában
Labbancz András tervezőmérnök elmondta, hogy a településrendezési terv
módosításának előkészítési, véleményezési szakasza lezárult a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a szakhatóságok bevonásával egyetemben.
Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy a Bajcsy- Zsilinszky út hogyan
került bele a településrendezési terv módosításban.
Labbancz András tervezőmérnök elmondta, hogy Nyírgelsének nincsen külterületi
szabályozási településrendezési terve, ezért egy belterülethez kapcsolódó övezetet kell
vizsgálni, s ezért van megemlítve a Bajcsy- Zsilinszky út is.
Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy olyan magas lesz a Tranzit- Food
Kft. által létesíteni kívánt új épület, hogy nem felel meg a jelenleg szabályozott
magassági paramétereknek, annál magasabb lesz. Azt is megkérdezte, hogy a
szakhatóságok azt is jóváhagyták, hogy az üzem területéről a település határában lévő
csapadékvíz elvezető árokba folyamatosan szivárogjon a víz, ezt kifogásolta. Kételyei
voltak ama tekintetben, hogy hogyan lesz megoldva az üzem területén a csapadékilletve a szennyvízelvezetés.
Labbancz András tervezőmérnök válaszában elmondta, hogy a szakhatóságok
megadták a szükséges engedélyeket, azt a Képviselő- testület a helyi építési
szabályzatában és a településrendezési terv módosításban felül nem írhatja.

Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ha a Képviselő- testületnek kifogásai
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vannak az üzem működésével kapcsolatosan, akkor meg lehet keresni a
szakhatóságokat a panaszokkal, de ahhoz valós és megalapozott indokokat kell
felsorakoztatni.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy az üzem területéről állandó jelleggel folyik
valamilyen víz. Lesújtónak találta, hogy ez ellen nem lehet tenni semmit. Azt is
megkérdezte, hogy a helyi építési szabályzatban van- e olyan szabályozás ami szerint
utcafrontra lehet gazdasági épületet építeni.
Labbancz András tervezőmérnök elmondta, hogy van arra mód, hogy szabályozza a
helyi építési szabályzat a jogszabályi megfeleltetésekkel egyetemlegesen.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2015. (XI.26) HATÁROZATA
Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása környezeti vizsgálat szükségességének
eldöntése tárgyában
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. Elhatározza, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett:
2. napirendi pont: Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítása véleményezési szakaszának lezárása
tárgyában

Labbancz András tervezőmérnök elmondta, hogy a településrendezési terv
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módosításával kapcsolatosan egyetlen
véleményezési szakasz ezennel lezárulhat.

szakhatóság

sem

emelt

kifogást,

a

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2015 (XI.26.) HATÁROZATA
Nyírgelse község településrendezési terv és leírás, valamint helyi építési
szabályzat és szabályozási terv módosítása véleményezési szakaszának lezárása
tárgyában
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. Nyírgelse Község 2 ponton történő településrendezési terv és helyi építési
szabályzatát érintő módosításainak a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti
véleményezési szakaszát lezártnak tekinti. A dokumentáció a véleményezés
során beérkezett – a véleményeket tartalmazó táblázatos kiértékelés szerinti javítások átvezetése után kerüljön záró szakmai véleményezésre az állami
főépítész elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési
szabályzat módosításának jóváhagyása mielőbb megtörténhessen.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3. napirendi pont: Tájékoztató a Nyírgelsei Sport Club helyzetéről
Görög László polgármester elmondta, hogy azért lett felfüggesztve a sport
támogatása, mert papik Krisztián nem jelent meg a testületi ülésen, s nem tájékoztatta
a Képviselő- testületet az Egyesület működésével kapcsolatosan.
Papik Krisztián sportelnök elmondta, hogy tavasszal, amikor leadta az Egyesület
beszámolóját, akkor mellékelt hozzá egy lemondó nyilatkozatot is, de a mai napig ő az
elnök. Azt is elmondta, hogy szerette csinálni a sportegyesület vezetését –díjazás
nélkül-, de már nem tudja tovább vállalni magánjellegű okok miatt. azt is elmondta,
hogy senki sincs, aki elvállalja az elnökséget. Azt is hozzátette, hogy vannak
problémák a játékosállománnyal is. Megköszönte az önkormányzat segítségét, hogy
minden alkalommal rendelkezésre bocsátja az egyik kocsit sofőrrel, hogy elvigyék a
játékosokat, de a másik kocsira is szükségük lenne.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy a játékosok arról panaszkodtak, hogy nincsen
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ruhájuk, nincs aki kimossa, maguknak mossák. Azt is elmondta, hogy a játékosok a
sportruhákba és cipőkbe járnak hét közben is.
Papik Krisztián sportelnök a mosással kapcsolatban elmondta, hogy az nem úgy van,
az önkormányzat abban mindig segített. Azt is elmondta, hogy az Egyesület 2014-ben
pályázaton nyert sportszereket köztük mezeket, melegítőket és cipőket is, s a cipőknek
már lejárt a kihordási ideje. A mezek nem lettek kiadva senkinek, azok a Teleházban
vannak elzárva.
Görög László polgármester elmondta, hogy megérti a problémát, de akkor is kell egy
olyan embert találni, aki tovább folytatja a megkezdett munkát. Azt javasolta, hogy
február végéig rendeződjön a probléma, hogy az új szezont már az új elnök
vezetésével kezdje meg az egyesület. Azt is elmondta, ha jól működik az egyesület,
akkor akár egy kisebb buszra is lehetne pályázatot benyújtani, s azzal lehetne szállítani
a sportolókat.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a Képviselő- testület nem szabott gátat
annak, hogy a sport tovább működjön, anyagi segítséget is nyújtott hozzá. Azt is
elmondta, hogy az a probléma, hogy nincs egy felelős, aki irányítaná az egyesületet, és
kézben tartaná a dolgokat, s ezért lett a támogatás is felfüggesztve. A törvényességi
előírásoknak való megfeleltetésre is felhívta a figyelmet. Azt is elmondta, hogy a
rendet, fegyelmet fent kell tartani, s a meglévő javakkal tudni kell gazdálkodni.
Görög László polgármester elmondta, hogy január közepére várna egy beszámolót a
sport jövőbeni működésével kapcsolatosan, s kérte, hogy akkorára az új sportelnököt is
válasszák meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület 3 igen és 3 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a
sportegyesület beszámolóját.
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett.
4. napirendi pont Nyírgelse község önkormányzat Képviselő- testületének a szociális
célú tűzifajuttatásról szóló, /2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete.
Görög László polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2015. évben 132 m3
szociális célú tűzifa támogatásra volt jogosult, amelyet már le is szállítottak.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy azért van szükség a rendelet megalkotására,
mert a szociális rendelet nem szabályozza a támogatás odaítélésének feltételeit. Azt is
elmondta, hogy a rendelet- tervezet szerint a támogatást kérelmezni kellene, s meg kell
határozni a jogosultsági feltételeket is. Azt is elmondta, hogy a pályázat kötelezőn
előírja, hogy a lakásfenntartási támogatásra jogosultakat részesíteni kell a
támogatásból, a további jogosultsági alternatívákat a Képviselő- testület határozza
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meg. Arról is tájékoztattaa Képviselő- testületet, hogy a rendelet-tervezet szerint, ha
egy ingatlanban több család él együtt, s ezáltal több jogcímen lennének jogosultak a
támogatásra, akkor csak egy kérelmező részesülhet támogatásban, hiszen egy lakást
fűtenek. Azt is elmondta, hogy azért kell kérelmezni a támogatást, mert a Járási
Hivatal nem adott ki információt a foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
köréről, s így nem ismert a támogatásban részesülők teljes köre.
Görög László polgármester kiegészítés képen elmondta, hogy javasolja, hogy a
tűzifa hazaszállításáról mindenkinek magagondoskodjon,és csak indokolt esetben,
kérelemre szállítsa az önkormányzat a fát.
Zoltai László képviselő felvetette, hogy a beérkezett méltányossági kérelmek
elbírálását a Szociális Bizottság végezze el. A Képviselő- testület határozza meg, hogy
erre a célra hány m3 tűzifát különít el.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy ha a polgármester hatáskörébe marad a
méltányossági kérelmek elbírálása, akkor a támogatásban részesülők köréről a
polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, akinek a kérelme pedig elutasításra
kerül, az a fellebbezésével a Képviselő- testülethez fordulhat.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy mégis azt támogatná, hogy a Szociális
Bizottság bírálja el a kérelmeket.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogya Rendelet 2.§. (2) bekezdésében
módosítani kell, hogy a méltányossági kérelmek elbírálását a Szociális Bizottság
végezze el. A méltányossági kérelmek beadási határidejének időpontját december 10ig javasolja meghatározni.
Görög László polgármester is támogatta a javaslatot. Azt kérte a Képviselőtestülettől, hogy határozza meg a tűzifa mennyiségét, amelyet majd a méltányossági
kérelmet beadó igénylők között lehet szétosztani. Azt is elmondta, hogy az előző
évben 8 méltányossági kérelem érkezett be. Javasolta, hogy a rendeletben is legyen
benne, hogy méltányossági alapon is lehet kérelmezni a szociális célú tűzifa
támogatást. Azt is javasolta, hogy a kiosztásnál, aki nem saját magának szállítja el a
tűzifát, attól meghatalmazást kell kérni, hogy ne legyenek problémák.
A Képviselő- testület egyhangúlag úgy határozott, hogy 10 m3 szociális célú tűzifát
különít el a méltányossági kérelmet beadók részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:
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Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hivatalból vissza
nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon Nyírgelsei állandó
vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen tartózkodó
lakos számára, aki
a) aki 2015. november 1-én normatív lakásfenntartási támogatásra, vagy
lakásfenntartási települési támogatásra (továbbiakban együtt: lakásfenntartási
támogatás) jogosult, vagy
b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív
korúak ellátására jogosulta a kérelem benyújtásakor, vagy
c) időskorúak járadékára jogosult a kérelem benyújtásakor, vagy
d) települési támogatásra jogosult a kérelem benyújtásakor, vagy
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
f) három vagy több gyermeket nevelő család;
g) 2015. november 1-én rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült
személy;
h) 2015. november 30-ig 65. életévüket betöltött személy.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(4) A szociális célú tűzifa támogatás az 1. sz. melléklet benyújtásával kérelmezhető
2015. november 30. naptól-2015. december 04. napig.
(5) A jogosultságot alátámasztó igazolás és nyilatkozat benyújtási határideje:
2015. december 10.
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(6) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a
támogatás nem kérhető.
2. § (1) A Képviselő-testület a rendeletben szabályozott támogatás megállapításával
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról
egyedi határozattal dönt legkésőbb 2015.12.11. napjáig.
(2) Nyírgelse Község Önkormányzat Szociális Bizottsága méltányossági jogkörben
az 1.§-ban meghatározottakon kívüli személynek 2015. december 10-ig benyújtott
kérelmére állapíthat meg támogatást.
(3) A polgármester az egy jogosult számára megállapítható tűzifa mennyiségéről a
jogosultak számától függően dönt, azonban a tűzifa támogatás háztartásonként
nem haladhatja meg a 2 m3 tűzifát.
(4) A polgármester legkésőbb 2016.02.15-ig gondoskodik a támogatásként
megállapított tűzifamennyiség kiosztásáról úgy, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. §(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet 2016. július 30. napján hatályát veszti.
KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
I. Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:..........................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................
Születés helye, ideje:................................................................................................................
Lakóhely: ………………ányítószám……............................................................... település
....................................utca/út/tér ............ házszám ..........
Tartózkodási
hely:
……………………...
irányítószám
........................................
....................................utca/út/tér ........... házszám
Telefonszám (nem kötelező megadni): .........................................................................
II.Jogosultsági adatok
Kijelentem, hogy (a megfelelő rész betűjele bekarikázandó)
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tel

a) 2015. november 1-én normatív lakásfenntartási támogatásra,
vagy lakásfenntartási települési támogatásra (továbbiakban együtt: lakásfenntartási támogatás)
jogosultvagyok;
b) a kérelem benyújtásakor szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aktív korúak ellátására jogosult vagyok;
c) a kérelem benyújtásakor időskorúak járadékára jogosult vagyok;
d) a kérelem benyújtásakor települési támogatásra jogosult vagyok;
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család fenntartója vagyunk;
f) három vagy több gyermeket nevelő család fenntartója vagyok;
g) 2015. november 1-én rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő személy vagyok;
h) 2015. november 30-ig 65. életévüket betöltő személy vagyok.
i) méltányosságból kérelmezem nehéz életkörülményeimre hivatkozással
Indoklás:

(Külön lapon is benyújtható)
III. Nyilatkozatok

-Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek
-Kijelentem,hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy
- életvitelszerűen a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó).
-Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
-Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához, a szociális célú tűzifa pályázat elszámolása során szükséges
adatok rögzítéséhez, fényképfelvétel készítéséhez, és azok továbbításához.
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-Kijelentem, hogy szociális célú tűzifa-juttatásban 2015. évben más településen nem
részesültem.
__________________________
aláírás
IV. Mellékletek:
Igazolás a Nyírbátori Járási Hivataltól az aktívkorúak ellátására való jogosultságról;
Igazolás a Nyírbátori Járási Hivataltól az időkorúak járadékára való jogosultságról;
Nyilatkozat( a hivatalban formanyomtatványon) a három vagy több gyermek ( 18 éven aluli)
gondozásáról
A kérelem benyújtási határideje: 2015. december 4. ( A határidő elmulasztása jogvesztő.)
Méltányossági kérelem benyújtása: 2015. december 10. ( A határidő elmulasztása jogvesztő.)
Az igazolás végső benyújtási határideje: 2015. december 10. ( A határidő elmulasztása jogvesztő.)
Nyírgelse, 2015.________________hó__________nap.
_____________________________________
kérelmező
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett.
Ötödik napirendi pont Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének
/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete helyi adókról
Görög László polgármester elmondta, hogy tárgyalásokat folytatott aljegyző asszonnyal
a Tranzit- Food Kft. ügyvezető igazgatójával, aki elmondta, hogy 0,1%-os iparűzési adó
emelést reálisnak tartaná. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a magas
adóerő- képesség beszámítása miatt az állami támogatások és a pályázatok tekintetében
negatív diszkriminációban részesítik a települést, s azt valahogyan kompenzálni kell.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy nagyon minimális az adóemelés mértéke, de
mégis elmozdulást jelentene, az önkormányzatnak pedig jelentős adóbevételemelkedésteredményezne. Azt is elmondta, hogy a magánszemélyek kommunális adóját
a bevezetése óta nem emelték, azóta 3.000 Ft/év. Azt javasolta, hogy adónemenként
menjen végig a Képviselő- testület, s döntsön az adó mértékéről.
Földesi László polgármester megkérdezte, hogy volt- e megbeszélés a helyi
vállalkozókkal, történt- e tájékoztatás az emelés mértékéről. Azt is elmondta, hogy nem
támogatja az adó mértékének megemelését, esetleg az iparűzési adó tekintetében
támogatja a 0,1%-os mértékű emelést.
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Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a következő évben is
hátrányos megkülönböztetésben lesz része az adóerő- képesség beszámítás miatt. Azt is
elmondta, ha megemelné a Képviselő- testület az iparűzési adó mértékét 0,1%-kal, akkor
azt lehetne a pályázatoknál önerőként hasznosítani.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy értesülései szerint át fogják csoportosítani a
munkafolyamatokat, fognak átvinni tevékenységeket Nyírbátorba is, s akkor Nyírgelsén
le fog csökkeni a bevétele.
Görög László polgármester elmondta, hogy csak a kacsa vágását fogják átvinni
Nyírbátorba, de más tevékenységet nem, s itt marad a cégnek a székhelye is.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy támogatja a lassú, folyamatos iparűzési adó
emelést. A többi adónemnél nem támogatja az emelést. Azt is elmondta, hogy más
településeken folynak a beruházások, pályázatokat tudnak benyújtani, mert nem kell
nekik 50%-os önerőt biztosítani.
Görög László polgármester is azt javasolta, hogy az állandó jellegű iparűzési adó
tevékenység mértékét emeljék meg 0,1%-kal a többi adónem mértékét pedig ne emeljék.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.
pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. §
(1) bekezdésében és 45. §-ban kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi
területére az e rendeletben meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi
sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselő képességéhez igazodóan állapítja meg.
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2. §
Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi
területén az alábbi adókat vezeti be határozatlan időre:
a. helyi iparűzési adó,
b. magánszemélyek kommunális adója,
c. építményadó.
Helyi iparűzési adó
3. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap
1,1 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke
500 Ft/naptári nap.
Magánszemélyek kommunális adója
4. §
(1) A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként és
lakásbérleti jogonként 3.000 Ft.
(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
a) a helyben szokásos teleknagyságot (400 m2 )el nem értő telek
b)a polgári védelmi szervezetbe beosztott személy
(3) Egy helyrajzi számmal rendelkező telken csak egy adótárgy adóköteles, azt ezen
felüli adótárgyak mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól.
(4) Az adóalanynak legfeljebb két adótárgy után áll fenn adófizetési kötelezettsége.
Építményadó
5.§
(1) Az építményadó alapja az építmény m2 –ben számított hasznos alapterülete.
(2) Az adó évi mértéke 550 Ft/ m2.
(3) Mentesül az építményadó megfizetése alól a magánszemély, kivéve ha az
ingatlant bérbe adja.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
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(2) 2016. január 1-vel hatályát veszti Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2011. (XII.28.)
önkormányzati rendelete.
(3) 21016. január 1-vel hatályát veszti Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 23/1998. (XII.21.)
önkormányzati rendelete.
(4) 2016. január 1-vel hatályát veszti Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselőtestületének az építményadóról szóló 16/2010. (XII.31.) önkormányzati
rendelete.
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett.
6. napirendi pont Nyírgelse Község Önkormányzat
/2015.(XII.15.) rendelete Nyírgelse
Község Önkormányzat Képviselő- testületének az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Görög László polgármester elmondta, hogy a falunapi rendezvény megszervezésére 1,5
millió forint volt betervezve, s ezt a keretet nem is lépték túl, az egyeztető megbeszélésen
elhangzottak alapján.
Kerezsi Papp Mariann pénzügyi ügyintézőelmondta, hogy törvény szerint előirányzat
módosítást az évvégéig beszámoló elfogadásáig kell beterjeszteni a Képviselő- testület
elé. Azt is elmondta, hogy szeptember 30-ig befolyt olyan támogatások, amelyekkel az év
elején nem lehetett tervezni bevételi és kiadási tételei vannak átvezetve a költségvetésen.
Tóth József képviselő megkérdezte, hogy a kiadásoknál az egyéb működési célú
kiadások jogcím mit takar.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy a közös hivatalnak,
társulásoknak, egyesületeknek megfizetendő támogatások, hozzájárulások vannak ezen a
jogcímen szerepeltetve. Azt is elmondta, hogy az eredeti előirányzathoz képest azért
változott a módosított előirányzat 300.000 Ft-tal mert a polgárőrségnek a Képviselőtestület a tartalék terhére megszavazott plusz 300.000 Ft támogatást.
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy az egyéb működési célú támogatások
bevételei jogcímen 5.383 e Ft eredeti előirányzattal szemben 34.741 e Ft lett a módosított
előirányzat, s ez miből adódik.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy az év elején még nem
lehetett egész évre megtervezni a közfoglalkoztatottak munkabérét, csak azzal tudtak
számolni, amely a 2014. évről áthúzódó foglalkoztatás volt.
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatásnál mit takar a beruházási
kiadás jogcím.
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Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy a startmunka
mintaprogram mezőgazdasági földutak rendbetétele közfoglalkoztatási program keretében
mezőgazdasági földutak kiméretésére volt szükség, s ennek a költségét kellett ott
szerepeltetni.
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatásnál a dologi kiadások
jogcím mint takar.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy a
közfoglalkoztatottak munkavégzéséhez szükséges eszközök, anyagok, üzemanyag
költségei vannak itt felsorolva.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy részletesebben ki kellett volna fejteni az írásos
tájékoztatót, mert a kiadott munkaanyag nem mindenki számára érthető és világos.
Görög László polgármester elmondta, hogy ez egy általános tájékoztatás, pontról- pontra
való kifejtése nagyon sok időbe került volna. Azt is hozzátette, hogy azért vannak itt,
hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak, hogy a megfogalmazások mindenki számára
érthetőek legyenek. Azt is elmondta, hogy törvényi változások miatt minden hónapban
pénzügyi tájékoztatót kell beadni a kincstárnak az önkormányzat és intézményei
gazdálkodásáról, ehhez naprakész könyvelést kell vezetni, s ez igazán megterhelő az
ügyintéző számára a napi feladatok ellátása mellett.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy törvényi változások miatt
már csak a költségvetést és az évvégéig beszámolót kell megtárgyalni és elfogadni a
Képviselő- testületnek. Azt is elmondta, hogy akkorára készíteni fog egy olyan részletes
és mindenre kiterjedő tájékoztatót, amelyet a Képviselő- testület kért tőle. Arról is
tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy minden hónapban beszámolási kötelezettsége
van a kincstár felé, amelyet ha nem teljesít határidőre, akkor súlyos pénzbírságot szabnak
ki az önkormányzatra, s azt tekinti elsődleges feladatának, hogy az elvárásoknak
maximálisan megfeleljen. Azt is elmondta, sérelmezte, hogy a Képviselő- testület nem őt
kérdezte meg az iskolai végzettségét és tanulmányait illetően, hanem téves
következtetéseket vontak le. Azt is elmondta, hogy ténylegesen nincs meg az
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítése, de jelenleg végzi az iskolát ezzel
kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy van a közös önkormányzati hivatal alkalmazásában
olyan személy, aki aláírhatja a beszámolókat és kontrollálja a munkáját. Arról is
tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy amikor idejött dolgozni, akkor ezeket elmondta,
az akkori testületnek, s akkor senki sem vetette fel azt problémának, hogy nem
rendelkezik államháztartási mérlegképes regisztrációval. Azt is elmondta, hogy amikor
Nyírgelsére jött dolgozni, akkor nem egy kész kialakított környezetbe ült bele, hanem
olyan dolgokat is neki kell helyre raknia, amely több évre visszamenő, s ez neki igen
megterhelő.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az előirányzat módosításnál olyan jogcímeket
kell átvezetni a költségvetésen, amely a tervezésekor még nem volt ismert. Azt is
elmondta, ha a képviselőknek vannak kérdéseik, hozzászólásaik, észrevételeik, akkor a
jelen testületi ülésen feltehetik, azért van jelen a szakember, hogy válaszoljon a feltett
kérdésekre.
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Nagy László jegyző elmondta, hogy jelenleg a pénzügyesnek ténylegesen nincs aláírási
joga, de nem végez törvénytelenséget. A munkáját tökéletesen ellátja, megfelel a törvényi
előírásoknak, a kincstár által leosztott napi feladatok is igazán megterhelőek a számára, s
közben végzi az iskolát is, ezért is van az, hogy nem tud tökéletesen megfelelni az
Képviselő- testület elvárásainak, mert már nincs rá kapacitása.
Görög László polgármester elmondta, hogy amikor megüresedett Nyírgelsén a pénzügyi
állás, nagyon nehezen találtak szakembert, aki elvállata volna a munkát, mert olyan
könyvelő programmal kell dolgozni, amely nagyon bonyolult.
Kovács Miklós képviselő elmondta, sérelmezi, hogy nem lettek tájékoztatva arról, hogy a
pénzügyi ügyintézőnek nincsen aláírási joga, nem rendelkezik államháztartási
mérlegképes regisztrációval, s ezáltal más írhat alá, akit nem is ismernek.
Kiss István képviselő elhagyta az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma 5 fő.
Görög László polgármester elmondta, hogy a szakmai állomány összetételéért a közös
önkormányzati hivatal a felelős, hiszen ott vannak alkalmazásban. Az előirányzatmódosítással kapcsolatban elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően jártak el,
törvénytelenséget nem követtek el, semmit nem akartak eltitkolni, minden nyilvánosan és
szabályosan történt.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület 2 igen és 3 tartózkodás szavazattal nem fogadta el az előirányzat
módosítást.
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett.
7. napirendi pont tájékoztatás az önkormányzat 2015. november 19-ei pénzforgalmi
állapotáról
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy készített egy tájékoztatást
az aktuális pénzügyi helyzetről.
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy mit jelent a tűzifa értékesítésből és
szolgáltatásokból befolyt bevételek.
Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy ezek csak apró bevételek,
amelyet még a lakosság fizethet meg.
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy be van- e tervezve a lakosság számára az
ajándékutalvány.
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Kerezsi- Papp Mariann pénzügyi ügyintéző elmondta, hogy erre nem különítettek el
összeget, mert a költségvetés tervezésekor nem láttak rá anyagi fedezetet, erről a
Képviselő- testületnek kell döntenie.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
94/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Tájékoztatás az önkormányzat 2015. november 19-ei pénzforgalmi állapotáról
A Képviselő-testület:
Az önkormányzat 2015. november 19-ei pénzforgalmi állapotáról szóló tájékoztatást
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett
8. napirendi pont Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi támogatói döntéshozatal
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Képviselő- testület korábban döntött arról,
hogy részt vesz az ösztöndíj programban. 4 fő hallgató adta be a pályázatát.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan támogatja a
hallgatókat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
95/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
támogatói döntéséről
A Képviselő- testület
1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásának megfelelően az alább felsorolt pályázókat 5.00 Ft/fő/hó
támogatásban részesíti:
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A 2015/2016. tanév II. félévére és 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan
− Fúró Richárd, 4362 Nyírgelse, József A. u. 9. szám
− Fúró Virág, 4362 Nyírgelse, József A. u. 9. szám
− Görög Nikolett, 4362 Nyírgelse, Jókai u. 3. szám
− Pócsi Petra, 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 53. szám
alatti lakosokat, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázókat.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti döntéssel kapcsolatos
teendők végrehajtására.
Határidő: 2015. december 07.
Felelős: Görög László polgármester
Sorrendben a kilencedik napirendi pont tárgyalása következett.
9. napirendi pont Települési letelepedési támogatás bírálati döntéshozatal
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy 7 kérelem érkezett be. A rendelet alapján az
előterjesztés tartalmazza, hogy mely kérelmek felelnek meg minden feltételnek.
Zoltai László képviselő elmondta, hogy véleménye szerint azoknak a kérelmezőknek is
oda kellene ítélni a támogatást, akik nem laknak még az ingatlanban, de párkapcsolatban,
házasságban, élnek, s gyereket is nevelnek.
Tóth József képviselő elmondta, hogy támogatja a felvetést.
Görög László polgármester is támogatta a javaslatokat, aki párkapcsolatban él, kapja
meg a támogatást.
Kovács Miklós képviselő is támogatta a javaslatokat.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2015.(XI. 26.) HATÁROZATA
Települési letelepedési támogatásban részesültekről
A Képviselő-testület:
1./Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
a települési támogatásról szóló 15/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 8.§-a alapján
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1. Bíró Zsolt és Bíróné Balogh Mária 4362 Nyírgelse Rákóczi utca 3. szám
alatti lakosokat, akik ezen ingatlanukat 2015. 04. 30. napon vásárolták
meg, 70. 000 Ft összegű települési letelepedési támogatásban részesíti.
2. Mészáros Imre és Mészáros Imréné 4362 Nyírgelse, Zrínyi utca 51. szám
alatti lakosokat, aki, ezen ingatlanukat 2015.01. 22. napon vásárolták meg,
70. 000 Ft összegű települési letelepedési támogatásban részesíti.
3. Bíró János, 4361 Nyírgelse, Bajcsy-Zs. u. 31. szám alatti lakos kérelmét az
önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájárulási feltételek hiánya miatt
elutasítja.
4. Veres Krisztina, 4362 Nyírgelse, Bacsó Béla u. 9. szám alatti lakos kérelmét
önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájárulási feltételek hiánya miatt
elutasítja.
5. Sipos Ferenc és Siposné Kanalas Beáta, 4362 Nyírgelse, Nádas utca 25.
szám alatti lakosokat, akik ezen ingatlanukat 2015.07.21. napján
vásárolták meg 70.000 Ft összegű települési letelepedési támogatásban
részesíti.
6. Varga Éva, 4362 Nyírgelse, Jókai utca. 28. szám alatti lakost, aki ezen
ingatlant 2015.04.30. napján vásárolta meg 70.000 Ft összegű települési
letelepedési támogatásban részesíti.
7. Balogh Zsolt és Szabó Emese , 4362 Nyírgelse József Attila utca 6. szám
alatti lakosokat, aki ezen ingatlant 2015.10.22. napján vásárolták meg
70.000 Ft összegű települési letelepedési támogatásban részesíti.
8. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármester a kérelmezők részére történő
határozatok aláírására és megküldésére.
9. Határidő:
Felelős:

folyamatos 2015. december 24-ig
Görög László Zsolt polgármester
Kerezsi-Papp Mariann pénzügyi ügyintéző

Sorrendben a tízedik napirendi pont tárgyalása következett.
10. napirendi pont döntéshozatal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módjáról 2016. január 1-től
Görög László polgármester elmondta, hogy Nyírbátor város kiválásával a társulási
feladat ellátás is megváltozik.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy több alternatívát lehet felsorakoztatni. Arról is
dönthet a testület, hogy továbbra is társulási formában látja el a feladatellátást, vagy
kiválik, új társulást hoz létre, de ez csak 2017-től valósulhat meg, vagy a közös
önkormányzati hivatal formájában látja el, de egyeztetés hiányában, csak 2017-től jöhet
létre. Jelen pillanatban a kistérségi társulás kötelékein belül kell maradnia a
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feladatellátásnak, mert már nem lehet kiválni, s jövőre lehet tárgyalni róla, hogy milyen
formában kívánja ellátatni a Képviselő- testület a jövőben a feladatellátás.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
97/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja 2016.
január 1-től
A Képviselő- testület
1. Nyírgelse település családsegítés- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását
2016. január 1-jétől továbbra is a Kelet- Nyírségi (Nyírbátor és Vonzáskörzete)
Többcélú Kistérségi Társulás rendszerében kívánja megszervezni.
2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a személyes feltételek biztosítására
vonatkozó egyeztetés lefolytatására a Kistérségi Társulás Elnökével.
3. Megbízza Görög László Zsolt polgármestert, hogy tájékoztassa a Kistérségi
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (4300 Nyírbátor Édesanyák útja 4.)
vezetőjét a Képviselő- testület döntéséről.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Görög László Zsolt polgármester

Sorrendben a tizenegyedik napirendi pont tárgyalása következett.
11. napirendi pont Nyírgelse Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
munkaterve
Görög László polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrt Varga Péternek hívják, a
Kistérségi Társulás alkalmazásában áll, a Képviselő- testület által elfogadott ütemterv
szerint dolgozik.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
98/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Nyírgelse Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkatervéről
A Képviselő- testület
1. Elfogadja csatolt 2016. évre vonatkozó Éves Belső Ellenőrzési Tervet.
2. A belső ellenőrzési feladatokat a Kelet- Nyírségi (Nyírbátor és Vonzáskörzete)
Többcélú Kistérségi Társulással jogviszonyban álló belső ellenőr látja el.
3. Az ütemtervek előírásait 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig kell
alkalmazni.
Határidő: folyamatos 2016. december 31-ig
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
Varga Péter belső ellenőr
Sorrendben a tizenkettedik napirendi pont tárgyalása következett
12. napirendi pont 2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Görög László polgármester elmondta, hogy egy évben egy közmeghallgatást kötelezően
tartani kell, az időpontjának 2015. december 21. napját javasolta.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2015. (XI.26.) HATÁROZATA
2015. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
A Képviselő-testület:
1./ a 2015. évi közmeghallgatás időpontjaként: 2015. december 21. napját
határozza meg.
2./ A közmeghallgatás helye: Nyírgelse Község Önkormányzat, tanácskozó
terem 4326 Nyírgelse, Kossuth u. 2.
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3./ A közmeghallgatás napirendje: Tájékoztató a 2015. évi végrehajtott és
a 2016. évre tervezett feladatokról;
4./ Megbízza Görög László Zsolt polgármester és Sárréti Barbara aljegyzőt a
közmeghallgatás előkészítésére és meghirdetésére.
Határidő: 2015. 12. 15.
Felelős: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
Sorrendben a tizenharmadik napirendi pont tárgyalása következett.
13. napirendi pont Közlekedés Operatív Program KÖZOP- 3.5.0-09-11 „Térségi
elérhetőség javítása” és „kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Magyar
Állam tulajdonában lévő terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a kerékpárút hálózat kiépítésével
kapcsolatosan van négy olyan terület, amely a Magyar Állam tulajdonában van, s a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ kezeli. A Magyar Állam átadja az érintett
területeket térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
100/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség javítása” és
„Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó Magyar Állam
tulajdonában lévő terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
A Képviselő- testület
1. Kezdeményezi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvény 13.§-ban
foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36.§ (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11
„Térségi elérhetőség javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése” pályázat során a
Nyírgelse 528, 665, 0231, 0210 helyrajzi számú, kvett országos közút megnevezésű
Magyar Állam tulajdonában lévő a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
vagyonkezelésében lévő ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
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2. Az ingatlanokat az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ (1) bekezdés 1,2. pontjaiban meghatározott
közfeladat- ellátás érdekében kívánja tulajdonba venni és településfejlesztési célra
felhasználni.
3. Nyírgelse Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek –ideértve a működési ág szükséges megváltoztatásának költségemegtérítését.
4.Az
igényelt
ingatlanok
nem
(örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura2000) védettség alatt.
5. Felhatalmazza Görög
megállapodások aláírására.

László

Zsolt

polgármestert

az

állnak

Együttműködési

6. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a Nyírgelse Község tulajdonát
képező és Közlekedés Operatív Program KÖZOP-3.5.0-09-11 „Térségi elérhetőség
javítása” és „Kerékpárút- hálózat fejlesztése”pállyázathoz kapcsolódóan kiépítendő
kerékpárút által érintett Nyírgelse 528, 665, 0210, 0231 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában arra, hogy azok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon, azok átadására vonatkozó
megállapodást aláírja és az ingatlanok átadásához kapcsolódó szükséges
nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Görög László Zsolt polgármester

Sorrendben a tizennegyedik napirendi pont tárgyalása következett
14. napirendi pont Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az óvoda ellenőrzésekor merült fel, hogy az
alapító okiratban általánosan szerepel a sajátos nevelésű igényű gyerekek nevelése, és így
valamennyi sajátos nevelési igény ellátásához biztosítani kell a megfelelő eszközöket. Az
intézményben lévő gyermekek és általában jelentkező sajátos nevelési igényű gyerekek
ellátásához az intézmény egyrészt rendelkezik eszközökkel, valamint a hiányzó eszközök
beszerzése nem okoz gondot. Az alapító okiratban szükséges meghatározni azt a sajátos
nevelési igényt, amelynek ellátása indokolt. Ezért szükséges az alapító okirat módosítása.
Szucsányi Annamária óvodavezető elmondta, hogy az óvodában beszédfogyatékos
gyerekek vannak. Csoportonként egy- egy logopédiai alapkészletet és egy-egy tükröt
kellene megvásárolni. Azt is elmondta, hogy az épület adottságai sem teszik lehetővé,
hogy más fogyatékkal élő gyerek járjon az intézménybe.
Sárréti Barbara aljegyző megkérdezte, hogy jelenleg hány SNI-s gyerek jár az óvodába.
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Szucsányi Annamária óvodavezető elmondta, hogy jelenleg egySNI-s gyerek jár az
óvodába, az is enyhe pszichés fejlődési zavarokkal küzd.
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy a szülő viszi- e a gyereket pszichológushoz.
Szucsányi Annamária óvodavezető elmondta, hogy vitte a szülő a gyereket, de most már
hivatalosan is SNI-sé lett minősítve 3 és fél év után, ezért az óvodába gyógypedagógust
kell hozzá alkalmazni, speciális foglakoztatásokat kell tartani neki.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy szerződést kell kötni gyógypedagógussal, aki a
szakértői véleményben meghatározott időtartamban, hetente egy- két alkalommal
foglakozik a gyerekkel. A gyógypedagógus díja általában 2.500 Ft/óra.
Görög László polgármester elmondta, hogy két dologban kell döntenie a Képviselőtestületnek. Az egyik, hogy elfogadja az alapító okirat módosítását, a másik pedig, hogy
szerződést köt a gyógypedagógussal.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
101/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
A Képviselő- testület
1. Megtárgyalta a Nyírgelsei NyitnikékÓvoda alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztést.
2. A módosító okiratot a határozat 1. számú mellékleteként fogadja el.
3. A Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda egységes szerkezű alapító okiratát a 2. számú
mellékletként fogadja el.
4. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert és Sárréti Barbara aljegyzőt az
alapító okirat módosításáról szóló bejelentés megküldésére.
Határidő: 2016. január 1.
Felelős: Görög László Zsolt polgármestert
Sárréti Barbara aljegyzőt
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
102/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához
gyógypedagógus alkalmazásáról

A Képviselő- testület
1. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert, hogy a Nyírgelsei Nyitnikék
Óvodával

jogviszonyban

álló

gyermek

sajátos

nevelési

igénye

szerinti

gyógypedagógussal megbízási szerződést kössön.

2. Megbízza Sárréti Barbara aljegyzőt a megbízási szerződés előkészítésével.
Határidő: 2016. január 4.
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
Szucsányi Annamária mb. intézményvezető
Sorrendben a tizenötödik napirendi pont tárgyalása következett.
15. napirendi pont Nyírgelse 521/1 hrsz-ú ingatlan ügye
Görög László polgármester elmondta, hogy néhai Tóth Anna időskorúak járadékát
kapott az önkormányzattól. Készült egy jegyzőkönyv, hogy az önkormányzat bejegyezteti
a tulajdonjogát a Földhivatalnál, de az nem lett megvalósítva. Azt is elmondta, hogy Tóth
Anna halála után az örökösök igényt tartanának a területre, de senki sem foglakozik azzal,
hogy a hagyatéki eljárást lefolytassa. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az
önkormányzat utólagosan is benyújthatja az igényét, csak az pénzbe kerül, s azt is
felvetette, hogy megéri- e az az önkormányzatnak.
Zoltai László képviselő elmondta, dr. Teschmáyer Gábor ügyvédet kell megkérdezni,
érdemes- e vele foglalkozni
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy véleménye szerint is ügyvédet kell fogadni.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy meg lehet próbálni ezt a lehetőséget is, és dr.
Teschmáyer Gábort fel lehet kérni arra, hogy tájékoztassa a testületet, hogy milyen
alternatívák vannak ezzel kapcsolatban.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
103/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Nyírgelse 521/1 hrsz-ú ingatlan ügyéről
A Képviselő- testület
Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert, hogy dr. Teschmáyer Gábor részére
biztosítsa az ügyben rendelkezésre álló dokumentumokat, annak érdekében, hogy az
önkormányzat érdekeinek képviseletében eljárjon.
Határidő: 60 nap
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sorrendben a tizenhatodik napirendi pont tárgyalása következett
16. napirendi pont Nyírgelse
Programjának felülvizsgálata

Község

Önkormányzat

Helyi

Esélyegyenlőségi

Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatát el kell végezni. Azt is elmondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy a vállalt
intézkedések közül melyek valósultak meg, szükség van-e új intézkedési terv
elkészítésére, új alternatívák felállítására. Ebben kérte a képviselők segítségét, javaslatait.
Azt is elmondta, hogy tartani kell a kapcsolatot egy mentorral, aki segítséget nyújt a
felülvizsgálat elkészítésében.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
104/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjának
áttekintéséről
A Képviselő- testület
1./ Áttekintette Nyírgelse Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
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2./ Megbízza Görög László Zsolt polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálattal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzéséről
gondoskodni szíveskedjen.

Határidő: 60 nap
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
Kricsfalusi Katalin ügyintéző
Sorrendben a tizenhetedik napirendi pont tárgyalása következett
17. napirendi pont egyebek
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy az óvoda felülvizsgálata során
hiányosságként rótták fel, hogy az intézménynek nincs külön többcélú helyisége a
munkahelyi megbeszélések, és a külső szervekkel folytatandó konzultációk,
esetmegbeszélések, tanácskozások megtartására. Ezért szükséges egy Együttműködési
Megállapodás az önkormányzattala tanácskozó terem használatára. Azt is elmondta,
hogy azt is hiányosságként rótták fel, hogy nincsen külön tornaszoba a gyerekeknek.
Tájékoztatásként elmondta, hogy 60 m2-nek kellene lennie a tornaszobának, ez
kivitelezhetetlen. Elfogadható megoldás lehetne egy Együttműködési Megállapodás
kötése a KLIK-kel, hogy az óvodás gyerekek az iskola tornatermében tornázhassanak.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
105/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Együttműködési Megállapodás a Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda és Nyírgelse Község
Önkormányzat között térítésmentes helyiség biztosítására
A Képviselő-testület:
1. Nyírgelse Község Önkormányzat tanácskozó termét térítésmentesen biztosítja
Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda intézménye számára.
2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert az Együttműködési
Megállapodás előkészítésére és annak aláírására.
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Határidő: 30 nap
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
Szucsányi Annamária mb. intézményvezető
A Képviselő- testület a nyírgelsei óvodások tornaterem használatával
kapcsolatosanegyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
106/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
A Nyírbátori Tankerület (KLIK) és Nyírgelse Község Önkormányzata
Együttműködési megállapodása Nyírgelsei Nyitnikék Óvoda részére a Nyírgelsei
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tornatermének használatára
A Képviselő-testület:
1 Megbízza Görög László Zsolt polgármester, hogy a Nyírgelsei Nyitnikék
Óvoda részére legalább hetente két alkalommal a Nyírgelsei Kölcsey Ferenc
Általános Iskola

iskolai tornaterem kihasználtságát figyelembe véve

egyeztessen a az iskola fenntartójával a tornaterem használatáról.
2 Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert az Együttműködési
Megállapodás előkészítésére és annak aláírására.
Határidő:2016. január 31.
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
Szucsányi Annamária mb. intézményvezető
Görög László polgármester a továbbiakban arról tájékoztatta a Képviselő- testületet,
levelet fogalmaztak meg a minisztériumba, hogy Nyírgelsén és Nyírbogáton
megemeljék a vasúti peront a biztonságosabb közlekedés érdekében.
Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy a legyártott térkőből lehetne
felajánlani az élelmiszer boltok részére, hogy le tudják burkolni a bolt előtti területet.
Zoltai László képviselő támogatta a kezdeményezést. Megkérdezte, hogy a lerakás
költsége kit terhelne.
Görög László polgármester elmondta, hogy az a tulajdonosokat terhelné, csak a
térkövet biztosítaná az önkormányzat.
Kovács Miklós képviselő is támogatta a kezdeményezést, fel kell mérni az igényeket.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
107/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Térkő felajánlás a helyi élelmiszer boltot működtető vállalkozóknak
A Képviselő-testület:
1. Felhatalmazz Görög László Zsolt polgármester, hogy Nyírgelse településen
élelmiszerboltot működtető vállalkozókat megkeresse az önkormányzat által
legyártott térkő térítésmentes felajánlására az üzlet előtti közterület burkolására.
2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert az igényelt mennyiségű térkő
átadására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
Görög László polgármester a továbbiakban arról tájékoztatta a Képviselő- testületet,
hogy Szabó Gábor és neje szeretnék megvásárolni azt a területet, amelyet tavasszal
vett meg az önkormányzat, hogy ott temető feljárót létesítsen. Azt is elmondta, hogy
Barna Józseffel megnézték a területet, ott feljárót létesíteni nem lehet.
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy támogatja a földterület értékesítését.
Azt is elmondta, hogy a felmerülő költségeket is fel kell számolni.
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy támogatja az értékesítést.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
108/2015.(XI.26.) HATÁROZATA
Szabó Gábor és felesége kérelméről
A Képviselő-testülete
1. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert, hogy tájékoztassa a
kérelmezőket arról, hogy támogatják a 0189/2hrsz-ú terület visszavásárlására
vonatkozó kérelmüket, amennyiben az Önkormányzatnak megtérítik a terület
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vásárlásával felmerült költségeit (ügyvédi költség, földhivatali bejegyzési
költség, és egyéb költség).

2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert az adás-vételi szerződés
előkészítésével és annak aláírásával.
Határidő: 60 nap
Felelős: Görög László Zsolt polgármester

Görög László polgármester elmondta, hogy ismételten a TalánTeátrum koncertet ad
a templomban. Az újság is meg fog jelenni december hónapban. Azt is elmondta, hogy
a szennyvíz ügyben is tett előrelépéseket.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1350-kor
bezárta.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Sárréti Barbara
aljegyző

Kovács Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

Földesi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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