NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ – TESTÜLET
2013. július 30-án megtartott
Képviselő – testületi ülésének

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

T ÁRG YS O RO ZAT A

1./ 2012. Évi költségvetési rendelet módosítás
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a 2012. Évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásról
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
3./ Nyírgelse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
(2013-2018) megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
4./2012. Évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó
értékelése
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
5./ Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló megállapodás-tervezete.
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
6./ Egyebek
Nyírgelse, 2013. Július 30.

Görög László
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Nyírgelsén, Az Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal Nyírgelsei Kirendeltsége
tanácskozó termében 2013. Július 30-án 14:00 órai kezdettel megtartott testületi ülésről.
Jelen vannak:
- Görög László polgármester
- Nagy László jegyző
- Molnárné Goda Gabriella képviselő
- Gyurkovics Anna képviselő
- Kapási József képviselő
- Pócsi Józsefné képviselő
- Pintye Magdolna képviselő
Meghívottak:
- Baboss Edit Csilla
- Bittmann Mária
- Fülöpné Szucsányi Annamária
- Magyar Lászlóné
- Nagy László
- Kerékgyártó András
- Dr. Szlinszky Éva
Görög László polgármester köszöntötte a jelen lévőket. Megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes, mivel a 7 fős testületből 6 fő képviselő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását fogadják el, vagy ha valakinek más
napirendi pontra van javaslata, az terjessze elő. Kérte a képviselőket, hogy válasszanak
jegyzőkönyv hitelesítőket. A képviselők 6 egyhangú szavazattal Pócsi Józsefnét és
Gyurkovics Annát választották jegyzőkönyv hitelesítőknek.
A polgármester által megtárgyalásra javasolt napirend:
Napirend előtt: Tájékoztató a legutóbbi képviselő – testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)
Napirend:
1./ 2012. Évi költségvetési rendelet módosítás
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a 2012. Évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásról
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
3./ Nyírgelse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018)
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
4./2012. Évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
5./ Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló megállapodás-tervezete.
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)

6./ Egyebek

Mivel más napirend megtárgyalására javaslat nem volt, így a képviselő-testület 6 igen
egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:
Napirend előtt: Tájékoztató a legutóbbi képviselő – testületi ülés óta eltelt időszak
eseményeiről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés)

Napirend:
1./ 2012. Évi költségvetési rendelet módosítás
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
2./ Beszámoló a 2012. Évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásról
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
3./ Nyírgelse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018)
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
4./2012. Évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
5./ Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló megállapodás-tervezete.
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
6./ Egyebek

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy kapott a Nyírgelse Község
Önkormányzat egy levelet Dr. Somogyi János ügyvéd Úrtól, melyben a 8.G.15-12-40096.
számú perre hivatkozva, ahol Nyírgelse Község Önkormányzatát képviselte, méltánytalannak
tartja a képviselő-testület által megállapított 200.000 Ft ügyvédi díjat, és kéri a képviselőtestületet, hogy változtassa meg döntését és részére minél hamarabb utalják át az általa
méltányosnak tartott 700.000 Ft összeget. A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják
el a véleményüket.
Pócsi Józsefné: Én még most is magasnak tartom. Hivatkozik a 32/2003.(VIII.22.)
IM.sz.rendelet 3.§.(2.) bekezdés a.) pontjára, miszerint a pertárgy érték 5%-a illeti meg, de
ezzel az összeggel a munkavégzés közel sincs arányban. A munka nagyobb részét ráhagyta a
két Önkormányzatra. Most akkor azzal fenyeget, hogy per útján fogja behajtani rajtunk?
Nagy László: Hát több választási lehetősége van, mert valóban ez a jogszabályban lefektetett
700.000 Ft-os munkadíj illetné meg őt. A bíróságnak van mérlegelési lehetősége, hogy vagy
ezt a rendeletet veszi alapul, vagy megvizsgálja a ténylegesen elvégzett munka nagyságát és
az alapján dönt. Nem befolyásolni akarom, sem bíztatni a képviselő-testületet, de ha az
ügyvéd el akar menni perre, akkor nyugodtan menjünk mi is perre, mert a képviselő-testület
tudja tanúsítani, hogy hányszor és milyen munkát végzett.

Kapási József: Hivatkozott az ügyvéd Úr a pertárgy értékének 5%-ára, de ez az 5% csak
600.000 Ft.
Gyurkovics Anna: De ott van, hogy mire kell a 100.000 Ft ha tovább olvasod.
Nagy László: Abban igaza van, hogy nem a 12.000.000 Ft-ot a végül kialkudott összeget
veszi alapul, hanem amikor elkezdődött az egész ügylet, 28.000.000 Ft-ról volt szó és ő azt a
perértéket veszi alapul.
Molnárné Goda Gabriella: A kifizetett összeg 5%-át érdemelné.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
40/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Dr. Somogyi János ügyvéd levelében foglaltakat.
2. Nem ért egyet a levélben foglaltakkal, méltányosnak tartja a képviselő-testület által
megítélt és kifizetett 200.000.- Ft összeget, ezen változtatni nem kíván. Megköszöni
Dr. Somogyi János ügyvéd munkáját.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Dr. Somogyi János ügyvédet
értesítse.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Swiss System Kft.
szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be, melyben kéri a bérleti díj tartását, azaz hogy az
Önkormányzat ne kövesse az inflációt és ne emelje meg a bérleti díjat 2013-as évvel
kezdődően a 2017-es év végéig. 2018-tól az infláció követés visszakerülne a szerződésbe.
Jelen megkeresés elutasítása vagy reakció hiánya esetén, áthelyezésre, kiváltásra javasolt
csoportba kerül az önkormányzat bázisállomása. A polgármester kérte a képviselőket, hogy
mondják el a véleményüket.
Nagy László: Ha nem megy bele a képviselő-testület a szerződés módosításába, elviheti, tehát
fenn áll a lehetősége, de lehet, hogy ez csak egy fenyegetés vagy figyelmeztetés az ő
részükről. 5 év inflációja maradna el, 50.000 Ft durván 2017 végére.
Gyurkovics Anna: Március 13-án küldte ezt a levelet, ha eddig nem szerelte le, akkor már
nem fogja. Nem jó a cím, mert az Nyírmihálydi Gelsi út, vagy Nyírgelse Bajcsy út.
Goda Ferencné: Biztos összekeverték.
Görög László: Akkor ugyan ezt kaphatta Nyírmihálydi is szerintem.
Pócsi Józsefné: Arra kérjük kövesse az inflációt. Ha mégis úgy dönt, hogy elviszi, akkor
menjünk bele.
Pintye Magdolna: Ezzel a településnek semmi dolga nincs, az csak ott van, a lakosságot
szolgálja. Egyeztessünk Nyírmihálydival.

Görög László: Azt javaslom, hogy egyeztessünk Nyírmihálydival, és a következő testületi
ülésen hozzunk döntést.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta Görög László polgármester
javaslatát.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket az EH-SZER Kft. értesítéséről,
melyben a közvilágítási berendezések aktív elemeinek karbantartási díj változását, azaz
inflációkövetést igényelnek, melyet 2013 január 1-től visszamenőlegesen számláznak.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Molnárné Goda Gabriella: Ha ezt elfogadjuk akkor visszamenőleg kiszámolja, ha nem
fogadjuk akkor nem számolja.
Görög László: Sajnos ők már kiszámlázták anélkül, hogy a képviselő-testületet értesítették
volna. Az én javaslatom az lenne, hogy írna egy levelet a képviselő-testület, hogy a
szerződésben szereplő 7.3 pontjában április 1-ig értesíteni kellett volna a képviselő-testületet,
mivel nem történt meg, így nem fogadjuk el az infláció emelést, jövő évben visszatérünk rá.
Molnárné Goda Gabriella: A költségvetésben sem volt benne.
Pócsi Józsefné: Meg kell nekik írni, hogy áremelést év elején kérünk.
Nagy László: Lehet nekik azt írni, hogy már elfogadtuk az ez évi költségvetést, addig nem
jelezték ezt a módosítást, így nem tudjuk elfogadni, térjünk vissza jövőre.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
41/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta az EH-SZER Kft. értesítésében foglaltakat.
2. Hivatkozva az EH-SZER Kft-vel kötött szerződés 7.3. pontjára, miszerint a „Szerződő
Felek megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban szereplő aktív elem egységárát
évente, minden év április 1-ig a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével
módosítják január 1-ig visszamenőlegesen” az értesítés határidőn túli benyújtása miatt
elutasítja az inflációkövetést, mivel a költségvetési rendeletet a képviselő-testület már
elfogadta, amibe nem lett beleépítve a fent nevezett infláció mértéke. Az EH-SZER
Kft. közvilágítási berendezések aktív elemeinek karbantartási díj változásáról,
inflációkövetésről, 2014 év elején értesítse Nyírgelse Község Önkormányzatát.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az EH-SZER Kft-t értesítse.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket a Nyíregyháza és Térsége
Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetéséről érkezett levélről. A Társulás megszűnése
esetén Nyírgelse 8.499 Ft-ot fog visszakapni.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Görög László: Megmondom őszintén, hogy amíg nem kaptuk ezt a levelet, nem is tudtam,
hogy Nyírgelse benne van ebben a társulásban.
Pócsi Józsefné: Ez már elvileg megszűnt június 30-án.
Görög László: Ezt nekünk be kell küldenünk. Van még Önkormányzat rajtunk kívül, akik
még nem küldték vissza.
Pócsi Józsefné: Mit nyújt ez nekünk, miféle szolgáltatást?
Nagy László: Ez már nem nyújt semmit. Egyszerűen meg kell szüntetni, ők idetesznek 8.499
Ft-ot és többet ezzel nem kell foglalkozni.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
42/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás
megszüntetéskori közös tulajdonát képező vagyon felosztásáról szóló megállapodástervezetét.
2. A Nyíregyháza és Térsége Hulladék-gazdálkodási Társulás 2013. június 30. napjával
történő jogutód nélküli megszüntetését elfogadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a Társulás vagyonfelosztásáról szóló megállapodás
aláírására.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy tervezésre került a közigazgatási
szünet a Nyírgelse Község Önkormányzatnál. Minden dolgozónak rengeteg szabadság van
benn maradva. Ez a szabadságolás nem függ össze a másik két Önkormányzattal. A
képviselő-testületet kérjük egy határozat hozatalra ezzel kapcsolatban. Ügyeletet tartunk.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Pócsi Józsefné: Mettől meddig?
Görög László: Augusztus 3. és 4. hete.
Nagy László: Rendeletet kell alkotni erről, melynek feltétele, hogy a jelen lévő képviselők
több mint fele igennel szavazzon. Ügyeletet kell tartani, ami azt takarja, hogy a
halaszthatatlan dolgok rendezésre kerülnek, a kérelmek pedig befogadásra kerülnek.
Pócsi Józsefné: Augusztus végén jó ötlet ez, iskola kezdés előtt? Jönnének igazolásokat
kérni.

Görög László: Az fog éppen ügyeletet tartani, akinek ez a feladata. Az ügyeletet az itteni
dolgozók bevonásával megszervezzük.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
3/2013. (VII.30.)
RENDELETE

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta Görög László polgármester kérését közigazgatási szünet
elrendeléséről.
2. 2013. augusztus 3. és 4. hetére közigazgatási szünetet rendel el, ügyelet tartásával.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyírgelse Község Önkormányzat dolgozóit a
rendelkezésről értesítse, és betartassa.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a Balkányi Ügyelet Társulási
szerződés módosítás állásáról. Szakoly pénteken fogja tárgyalni ezt a Társulás módosítást, és
akkor döntik el, hogy akarnak e ehhez az Ügyelethez tartozni. Lesz a Megállapodásnak egy
olyan pontja, hogy amelyik Önkormányzat nem teljesíti a rá vonatkozó pénzt, akkor a társulás
kizárhatja magából.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Hozzászólás nem volt.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érkezett Nyírbátori Járási
Földhivataltól egy kifüggesztés a részarányos földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetéséről.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Nagy László: Nyírgelse az eljárási sorrendben a 20. helyen áll. Jelenleg a soron következő
település Pócspetri, azaz az első számú település. Nyírgelsét az eljárás 10 helyrajzi számon
érinti, amit majd akkor kell kiméretni, ha az eljárási sorrendben Nyírgelse lesz a soron
következő. Ezzel gyakorlatilag nincs teendő, türelemmel kell várni.

Napirend előtt:
Görög László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Nyír-Flop Kft.
szolgáltató megszűnt Nyírgelsén, átvette az Észak Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ők
szállítják a szemetet. Nyírgelsén felhalmozva van 3.364.735 Ft, amit a lakosság halmozott fel.
A listán szerepelnek olyanok, akik elköltöztek, elhaláloztak, vagy nem lakik itt Nyírgelsén.

Kérik, hogy az Önkormányzat kezességet vállaljon a tartozások rendezésére, tehát, hogy mi
fizessük be, és hogy adók módjára hajtsuk be ezt a lakosság részéről. Ha a határozatot
aláírjuk, akkor nyolc napon belül kéri a pénzt a Szolgáltató.
Görög László: Én arra hivatkozom, hogy van olyan aki elköltözött, elhalálozott, ezért
adategyeztetés céljából hívom a Nyír-Flop Kft-t, nem ismerjük el, mert valószínüleg valótlan
adatok szerepelnek benne.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Pócsi Józsefné: Ez nagyon sok pénz. Nem gondolják komolyan, hogy ezt az Önkormányzat
kifizeti. Ők nem tudják behajtani a tartozást, de mi hajtsuk be adó formájában. Mit gondolnak
nekünk sikerül?
Nagy László: Nekem az lenne a javaslatom, kiegészítve a polgármester Úr javaslatát, hogy
kicsit próbáljuk meg ezt az összeget csökkenteni az elköltözöttek és elhalálozottak nevével kis
időt nyerve, másrészt pedig ezzel pontosítani a tartozás összegét. Olyan javaslatom lenne a
Nyír-Flop Kft. felé, hogy az Önkormányzat ezt az adósságot vegye meg a Nyír-Flop Kft-től,
tehát úgymond vásároljuk ki 50%-os áron. A lakosság nem a Nyír-Flop Kft. felé fog tartozni,
hanem az Önkormányzat felé.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az
alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
43/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Nyír-Flop Kft. által igényelt 3.364.735 Ft lakossági
tartozás rendezését.
2. A tartozási listán szereplő adatok pontatlanságai miatt a tartozás rendezését nem
fogadja el.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nyír-Flop Kft-vel adategyeztetés érdekében
vegye fel a kapcsolatot.
Napirend:
1./ 2012. Évi költségvetési rendelet módosítás
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Mivel hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi
döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
4/2013. (VII.30.)
RENDELETE

A képviselő – testület:
1. Megismerte az önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.07.) KT.
rendelet módosítás írásos előterjesztés tartalmát.
2. A rendelet módosításban foglaltakat elfogadja.
3. Felhatalmazza Nagy László jegyző Urat, hogy a rendeletet kihirdesse.
Hatályba lépés ideje: a rendelet kihirdetése napján.

Napirend:
2./ Beszámoló a 2012. Évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásról
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Kapási József: Az lenne a kérdésem, hogy a vagyonkimutatásban van egy szobor az 450.000
Ft. Hol van ez?
Görög László: Az iskolában van, a Kölcsey szobor.
Kapási József: Van itt ez a számítógép vásárlás Tele Ház, hány gépet vásároltak?
Papik Krisztián: Kettőt.
Kapási József: A Háziorvosi Rendelőnél a 2.500.000 Ft?
Görög László: Betervezett önerő a pályázatnál.
Kapási József: Erdőtelepítés 1.003.000 Ft?
Görög László: Pályázati pénzből.
Kapási József: Van még itt egy EU támogatás 1.933.000 Ft, az eredeti az 49.000.000 Ft
Goda Ferencné: Az Önkormányzat vállalta, hogy ami programok bonyolódtak az iskolával,
annak a támogatása jött vissza.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
44/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a 2012.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról
szóló beszámoló írásos előterjesztését.
2. 2012.évi önkormányzati költségvetés gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Napirend:
3./ Nyírgelse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018)
megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Nagy László: Nagyon nagy munka volt, köszönet érte Klárikának és a többi kollegának is,
mert a munkájához hozzá kellett járulnia iskolának, óvodának, családsegítőnek, hivatal többi
dolgozójának, de az összerakás és megvédés az Klárikának köszönhető.
Görög László: Köszönjük szépen.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
45/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Nyírgelse Község Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának (2013-2018) írásos előterjesztését.
2. Nyírgelse Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjában (2013-2018)
foglaltakat elfogadja.
3. Megköszöni Máté Antalnénak a programba fektetett munkáját.

Napirend:
4./2012. Évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Pócsi Józsefné: Kell nekünk bele a nyírbátori Szakképző beszámolója és a szakolyi Arany
János Szakképző beszámolója?
Görög László: Igen kell.
Nagy László: Bármilyen szervnek a beszámolójára szükség van, amely kapcsolatban van a
lakossággal.

Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
46/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a 2012. évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok
ellátásának átfogó értékelése, írásos előterjesztését.
2. 2012. Évi Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó
értékelésében foglaltakat elfogadja.

Napirend:
5./ Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló megállapodás-tervezete.
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)
Görög László: A Társulásban részt vevő összes önkormányzatnak el kell fogadnia ezt a
megállapodást, mert ha csak egy önkormányzat nem fogadja el, akkor az egész borul.
Nyírbátor nem fogadta el, úgyhogy ha el is fogadjuk, akkor is új megállapodás fog születni,
mert Nyírbátor azt mondta, hogy ez nem működik. Nekünk ezzel nem sok teendőnk van, mert
Nyírbátor az egész Kistérség számítását keresztbe húzta. Míg Nyírbátor nem fog rábólintani,
semmi nem történik addig.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
47/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló megállapodás-tervezetét.

2. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló megállapodás-tervezetét elfogadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a határozat aláírására.

Napirend:
6./ Egyebek
Görög László: Újra szerveződött a Nyírgelsei Futball Club, Kulin Béla és Papik Krisztián
vezetésével. Ők az elnökségben vannak benne. Én is támogatom a futballt minden formában.
Előterjesztették a költségvetést. Ők azt kérnék, hogy a tartalék terhére 1.571.000 Ft-ot
szavazzon meg a képviselő-testület azért, hogy a futball be tudjon indulni, illetve hogy az
elmaradt tartozásokat ki tudják fizetni. Szeptemberben vagy októberben lesz az MLSZ által
egy támogatás, ami 90%-ban fogja támogatni a futballt. Ahhoz viszont az kell, hogy egy
működő futball csapat jöjjön létre.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Papik Krisztián: a Sport Club 2010 óta szünetel, mivel nem volt pénze az Önkormányzatnak,
és tartozásba vitte a második szezonban, ami bruttó 232.000 Ft. Egyesület civil szervezetként
működik, de anno is az Önkormányzat támogatásával tartotta fent magát. Volt egy Sport
gyűlés, ahol meg lettek szavazva elnököknek Kulin Béla, Görög László és Papik Krisztián. A
bíróságnál be kellett jegyeztetni, papírokat bekérni. A NAV-tól is ki kellett kérni az
igazolásokat, hogy nincs tartozása az Önkormányzat felé. Tehát hivatalosan már nevezve
vagyunk mint csapat. Lényegében a testületnek a fenntartásban kellene segíteni, mert ez nagy
költséggel jár. Tavasszal lehet pályázni pályafelújításra, amire az Önkormányzat pályázhat,
mert a pálya az ő tulajdona. Nem kevesebb mint 7.000.000 Ft-ra lehet pályázni, és mivel
egyesület vagyunk, ez is 100%-ban támogatott. A társasági adóból is le lehet írni pénzeket,
bár erről már ebben az évben lekéstünk. Tavaly arról is szó volt, hogy az MLSZ elengedi a
tartozásokat, ha indul Nyírgelse. Sport eszközökben sok a hiányosság. Sokan azt támogatnák,
ha nyírgelsei lenne az edző, viszont nincs edzői papírja Nyírgelsén senkinek.
Pócsi Józsefné: Akkor most ezt a pénzt megint utólag kell megszavazni.
Görög László: Nem. Egy felfüggesztett futball klubról van szó, amit a fiatalok szeretnének,
ha működne Nyírgelsén. Még nincs befizetve semmi.
Molnárné Goda Gabriella: De most hogyha nem alakul meg ez az egyesület, akkor ez a
tartozás halmozódik?
Görög László: Azt nem törlik el. Nem halmozódik.
Papik Krisztián: A sportot az önkormányzat nem tudja megszüntetni.
Görög László: Tartozással nem működhet a futball klub.
Molnárné Goda Gabriella: Jól van akkor a hivatal most megfinanszírozza, de pályáztok.
Pócsi Józsefné: Kettő évvel ezelőtt összeültünk, és az volt, hogy szavazzuk meg, hogy
semmit a focira. Már akkor is mondtuk, hogy mi lesz akkor a fiatalokkal. Döntöttünk arról,
hogy minden ilyen szervezetet ami működik Nyírgelsén, támogatunk 200.000 Ft-al. Ezt én
támogatom most is.
Molnárné Goda Gabriella: Nem lehet átcsoportosítani? Mert akkor, ha a nyugdíjasok nem
működnek, akkor azt a 200.000 Ft-ot tegyük át oda.
Pintye Magdolna: Dehogynem működik.
Molnárné Goda Gabriella: Nem jöttetek a falunapra.
Pintye Magdolna: Nem kötelező fellépni a falunapon.
Goda Ferencné: Nem lehet összehasonlítani a civil szervezetet a sporttal.
Görög László: Egyszeri befektetés benne az eszközök, amit nem kell minden évben
vásárolni.

Kapási József: Akkor a nevezési díjat ki fizette ki?
Papik Krisztián: Én fizettem ki 11.000 Ft-ot.
Molnárné Goda Gabriella: Akkor ha mi most nem szavazzuk meg, akkor buktad a pénzed?
Görög László: Én majd állom a másik 5.500-at.
Pintye Magdolna: Ez a költségvetés 2013-2014-re vonatkozik. A 2013-as költségvetési évet
nem igazán terheli ez szerintem csak egy része. Tehát ez egy egész szezon költségvetése.
Tehát ezt meg kellett volna bontani, hogy mi vonatkozik a 2013-as költségvetésbe, és a másik
része a következő évet terheli. Arányában véve kell most 1.000.000 Ft.
Görög László: Ebben igazad van.
Pintye Magdolna: Akkor azzal az összeggel kell módosítani a 2013-as költségvetési
rendeletet.
Kapási József: A meccsekre való szállítás az megoldható lesz?
Görög László: Az önkormányzat autójával megoldható, ha hozzájárulunk. Vagy a két Feri
viszi, vagy Józsi. Illetve akinek van saját autó, azok vállalták, hogy önköltségen mennek.
Pócsi Józsefné: Módosítani mindenképp kell, hogy mennyivel kell akkor a 2013-as
költségvetést módosítani.
Görög László: Csak a tartalék terhére tudjuk módosítani.
Nagy László: Ezt az évet durván 1.150.000 Ft-al kell módosítani.
Magyar Lászlóné: Az Atlasz klub eszközköltséget bele sem vesz a költségvetésbe, azokat mi
magunknak megvesszük.
Görög László: Na de Ivett, láttam, hogy ti vettetek ilyen tömegnövelő szereket. Annak az
árán vehettetek volna ruhát. Kaptatok x összeget két éven keresztül, arra fordítjátok amire
akarjátok. Itt egy jó képességű csikó csapatról van szó.
Magyar Lászlóné: Az ország összes egyesülete, akik benne vannak az Országos Szkander
Szövetségben rendez versenyeket, csak mi nem tudunk, mert nem tudjuk kigazdálkodni a
költségeket.
Görög László: Ha a testülethez fordultok egy kéréssel, hogy szeretnétek egy országos
szkander versenyt rendezni, akkor mi összeülünk és megoldjuk. Nem vagyunk az ilyenek elől
elzárkózva.
Pintye Magdolna: Milyen osztályban indult a foci?
Papik Krisztián: Megye 3.
Nagy László: A fiatalok itt várják a döntést. Én azt javaslom, hogy a képviselő-testület
támogassa a fiatalokat a tartalék terhére, de bizonyítsák be a magatartásukkal és
eredményeikkel, hogy a jövő évre is megérdemeljék a támogatást.
Görög László: Ez a szezon a próba, itt lehet bizonyítani mindenkinek.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
48/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Sport Club kérelmét, hogy a Nyírgelsei Futball Club
megalakulását anyagilag segítse.
2. A kérelmet elfogadva a 2013-as költségvetési rendeletet módosítja. Támogatja a Sport
Club-ot 1.150.000 Ft-al a tartalék terhére.

Napirend:
6./ Egyebek
Görög László: Peronépítés Nyírgelse. Kiküldtem mindenkinek az anyagot. Beszéltem a vasút
illetékes személyeivel, akik állást tudnak foglalni. Elég komoly összegbe kerül a két sín
közötti peronnak a megemelése. Aszfaltosok ajánlataiból illetve térkőből kiszámoltattam,
mennyibe kerülne a peron megemelése. Láttátok mit biztosít hozzá a vasút, és hogy mit
kellene biztosítania az Önkormányzatnak.
Pócsi Józsefné: Semmit. Polgármester Úr ha végigolvassuk szinte semmit.
Görög László: Talpfákat biztosít.
Pintye Magdolna: Volt már erről testületi ülésünk.
Görög László: Igen volt, akkor a testület felhatalmazott, hogy járjak el ez ügyben, és
érdeklődjek a vasútnál. Ennyit tudtak mondani, ezt tudom a testület elé tárni.
Pócsi Józsefné: Ugyan az lett, mint amit akkor elénk tártál. Én ebben nem látok mást.
Görög László: Hát ott van benne, hogy ki van számolva az aszfalt, meg a térkő. A vasút azt
nyilatkozta, hogy nekik nincs hozzá pénzük. Lenne egy másik javaslat. Ugye állami cég a
vasút, és Dr. Simon Miklóst meg lehetne keresni ezzel, hogy ne az önkormányzatot akarják
már ezzel terhelni, tegye félre a politikai nézeteit, és lobbizzon azért, hogy Nyírbogát
Nyírgelse Nyírmihálydi előre mozduljon a kapcsolatai által. Ez mindenkinek javára válhatna,
úgy az Önkormányzatnak, mint neki is. Ebben döntést nem kell hozni, egy felhatalmazást
kérek a testülettől, hogy én, Nagy László, és Molnárné Goda Gabriella ezzel az üggyel
képviselje a testületet és megkeressük Dr. Simon Miklóst.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta
Görög László javaslatát, és felhatalmazta, hogy eljárjon az ügyben Nagy Lászlóval és
Molnárné Goda Gabriellával.

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
49/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a nyírgelsei vasúti peron megemeléséről szóló anyagot.
2. A nyírgelsei vasúti peron megemeléséről szóló anyag tartalmával nem ért egyet.
3. Felhatalmazza Görög Lászlót, Nagy Lászlót és Molnárné Goda Gabriellát, hogy Dr.
Simon Miklóst az üggyel felkeressék.

Napirend:
6./ Egyebek
Nagy László: ifj. Varga Sándor azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy
engedélyezzék a Szent György Idősek Otthonával szemben közterületen történő Trianoni
emlékmű felállítását. Az emlékművet saját önerejéből kívánja felállítani, 2013-ban a Trianoni
békeszerződés 93. évfordulójára. Ő jelenleg Magyarországon semmilyen politikai pártnak
vagy szervezetnek nem tagja. Kéri a testületet, hogy a kérelmet fogadja el, mert ennek
történelmi jelentősége van, és emlékműként szolgálna az utókor számára. Mellékelt egy
vázlatos skiccet.
Pintye Magdolna: Ezzel kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy ennek a parknak
van egy terve, mert ez a park csak félig van még elkészítve. Mikor annak idején pályáztunk
rá, akkor azt hiszem elkészült a teljes terve, meg kell nézni. Ez a park az 1-2. világháborús
halottaknak illetve a szabadság harcban elhunytaknak lett állítva, szóval nem tudom, hogy
mennyire fér ez a dolog abba bele.
Nagy László: Ha oda nem, akkor azt javasolnám, hogy a képviselő-testület javasoljon egy
másik helyet.
Pintye Magdolna: Én oda nem javaslom, és nem is fogom támogatni. Itt van a Milleneumi
emlékpark, van ott egy kő is, akkor esetlegesen lehetne oda is.
Gyurkovics Anna: A kereszt mellett, ahogy megyünk a sportpálya felé lefele.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 2 igen, 3 nem és 1
tartózkodással az alábbi döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
50/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta ifj. Varga Sándor kérelmét a Trianoni emlékmű
felállításáról.
2. ifj. Varga Sándor kérelmét elutasította.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse ifj. Varga Sándort.

Napirend:
6./ Egyebek
Görög László: Beszéltem a Postával. Felmérettem, hogy mennyi térkő, murva illetve folyami
homok kellene hozzá. A Postának 169.000 Ft-al kellene oda beszállnia. A térkövet mi adnánk,

illetve a fizikai munkát. A Posta elutasította ezt a 169.000 Ft-ot, azt mondta, hogy nincs erre
pénzük. Én véleményem az, a Posta elég forgalmas hely, sokan megfordulnak ott, amint
láttátok ha esőzés van, ott megállni nem lehet. Javaslatom az lenne, a térkő úgy is le van
gyártva, mi hozzá is készültünk, hogy ha belemennek, akkor hajlandóak vagyunk lerakni. A
javaslatom az, hogy a tartalék terhére vegyük meg a 169.000 Ft értékű anyagot.
A polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket.
Pócsi Józsefné: Én egyetértek vele.
Görög László: Ez legalább olyan kényes pontja a településnek, mint a temető.
Mivel egyéb érdemi hozzászólás nem volt, a képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta:

Nyírgelse Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
51/2013. (VII.30.)
HATÁROZATA

A képviselő – testület:
1. Megismerte és megtárgyalta a Posta előtti terület leburkolásának fontosságát.
2. A kérelmet elfogadva a 2013-as költségvetési rendeletet módosítja. A tartalék terhére
169.000 Ft-al támogatja a Posta előtti terület leburkolását.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Postát, előkészítse a
burkolási folyamatot, és felügyelje azt.

Görög László: Szeretném tájékoztatni a testületet, ellenem feljelentés történt, még engem
nem hallgattak meg ebben az ügyben. Várom a vizsgálat eredményét, nem fogom tűrni,
feljelentést fogok tenni becsületsértés, hatóság félrevezetése és még egy két vádban.
Pócsi Józsefné: Akkor én jelzem, hogy engem már meghallgattak, köszönöm annak aki
beadott tanúnak. Életemben nem jártam annyit rendőrségen, mint mióta képviselő-testületi tag
vagyok. Annyit közlök veled, hogy valaki nagyon közel álló személynek kellett azt a
feljelentést tenni, mert a kérdések nagy része amit feltett nekem a Kóródi Ottó az magán
részű, nagyon minimális az önkormányzati része.

Görög László kérdezte, hogy van e még valakinek kérdése az egyebekkel kapcsolatban.
Molnárné Goda Gabriella: Megszavaztuk az Orvosi Rendelőt, miért nem halad?
Görög László: Mint tudjátok Hornyák Éva a projekt menedzsere ennek az egésznek.
Görög László felolvasta Hornyák Éva üzenetét a MAG Zrt. felé. Miszerint amíg a
méltányossági kérelmet nem bírálják el, addig nem köthetnek szerződést a kivitelezővel, és ez
a munkálatok csúszását eredményezik, illetve esetleges határidőn túli projekt kivitelezést.
Molnárné Goda Gabriella: Akkor minek szavaztunk? Arról volt szó, hogy 2 hét múlva
elkezdik, és már eltelt 2 hónap.

Görög László: Sajnos ez nem az Önkormányzaton múlik.
Görög László kérdezte, hogy van e még valakinek kérdése az egyebekkel kapcsolatban.
Kapási József: A játszótérről sok félét lehet hallani, hogy saját pénzből valósítottuk meg,
kicsúsztunk a határidőből.
Görög László: Nem csúsztunk ki a határidőből, a pályázat üteméhez tartottuk magunkat,
amennyi önerőt tettünk bele, annyit kellett az Önkormányzatnak bele tenni.

Mivel más napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 16.10-kor bezárta.

Nyírgelse, 2013. Július 30.
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Pócsi Józsefné
Képviselő

Gyurkovics Anna
Képviselő

