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2016. március 29-én 15 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester
Földesi László alpolgármester
Pintye Magdolna képviselő
Zoltai László képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt: Sárréti Barbara aljegyző
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból,
4fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zoltai László és Földesi László képviselőket javasolta.
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Javaslatot tett az ülés egyetlen egy napirendi pontjának az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.
1./ Tájékoztató TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtásáról.
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
1. napirendi pont: Tájékoztató TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés” című pályázat benyújtásáról.
Görög László polgármester Elmondta, hogy a korábban már említett belterületi
kerékpárút pályázat beadásáról kell ma dönteni.
Üdvözölte a meghívott vendéget, Huszthy Gábort, aki az Agenda Hungary Kft.
ügyvezetőjeként nyújt felvilágosítást a beadandó pályázattal kapcsolatban.
Huszthy Gábor köszöntött mindenmegjelentet. Elmondta, hogy aTOP 3-1-1-es
pályázati felhíváskerékpárút fejlesztést illetve építést támogat.
Ebben a konstrukcióban lehet pályázatot beadni a hiányzó belterületi szakaszra, ami a
külterületi, 471-es főút mellett futó szakaszokat kötné össze. Maga a pályázat
indokoltsága alátámasztható. Ehhez elkészült egy tervezői költségbecslés, az
előzetesen kiküldött anyagban nem a végleges szám szerepel, de én már hoztam a
végleges számot, ez 130 970 000 Ft. Bruttó számokat szerepeltetünk a pályázatban,
mert az ÁFA tartalom nem visszaigényelhető. Ebben az összegben benne van minden,
kivitelezési, építési költségen kívül a projekt előkészítés, tervezési költség,
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közbeszerzés költsége, tulajdonszerzés-kisajátítás költsége, műszaki ellenőrzés,
projektmenedzsment, a nyilvánosság biztosítása, és egy úgynevezett szemléletformáló
tevékenység, egy kampányt is le kell folytatni kötelező elemként a pályázatban. A
pályázat 100%-ban finanszírozott, tehát az önkormányzatnak nem kell önerőt
biztosítani, ami nyilvánvalóan egy rendkívül kedvező dolog. A beadási határidő a
holnapi nap, azért is köszönöm, hogy ilyen gyorsan sikerült a rendkívüli testületi ülést
összehívni. A pályázat gyakorlatilag már elkészült. Most még csak egy pályázati
anyag kerül benyújtásra, elektronikus úton, egy elektronikus felületen. 1 db A/4-es
papír kerül kinyomtatásra, ami egy nyilatkozat. Ezt polgármester úrnak kell aláírni, és
postai úton beküldeni, de ezt mi intézzük. Holnapi nap folyamán jön egy kollega ezzel
kapcsolatban. Most még csak egy pályázati adatlap kerül beküldésre egy átnézetes
helyszínrajzzal. Amennyiben támogatást nyer a pályázat, akkor fél év lesz magára a
tervezésre, és azt követően kerülhet sor a kivitelezési munkálatokra. Egy ilyen rövid
szakasz esetében ez 3-4 hónapnál nem vehet több időt igénybe. Tehát nagyon röviden
ennyi, és bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.
Görög László polgármester: 2 év van adva a kivitelezésre?
Huszthy Gábor: Gyakorlatilag a pályázat 36 hónapot biztosít, de nyilvánvaló, hogy ez
nem ilyen kis projektekre van adva. Mi úgy számolunk kényelmesen, hogy 2018.
október 31-ig valósulna meg teljesen a beruházás. Nem tudjuk, hogy mennyi idő lesz
a bírálati szakasz, azt követően van egy támogatási szerződés megkötése, tehát
gyakorlatilag munkavégzés, ebben az évben nem fog elkezdődni. Jövő év elejétől
kezdődik a tervezés, közbeszerzés, készíteni kell egy úgynevezett kerékpár-hálózati
forgalmi tervet, (ennek a költsége is benne van a pályázatban). Ennek a jóváhagyását
és a tervek jóváhagyását követően kezdődhet el a kivitelezés. Azt gondolom 4 hónap
alatt kényelmesen kész van, ennél az 1100 méteres szakasznál. Ezután le is zárható a
pályázat. Tehát mi 2018. október 31-i befejezést jelöltünk meg, de hogyha minden
flottul megy, ez az idő jócskán lerövidülhet.
Görög László polgármester: Az érintett ingatlanok?
Huszthy Gábor: Lesz adás-vétel vagy kisajátítás. Ennek a költsége is elszámolható a
pályázatban, beleépítettük a maximális összeggel.
Görög László polgármester: A koordinációt a Kistérségi Társulás végzi?
Huszty Gábor: Így van.
Görög László polgármester: Beleléptünk ebbe a Kistérségi Társulás által létrehozott
konzorciumba, ők fogják az egész projektet koordinálni.
Zoltai László képviselő: Mennyi lesz fizetve az embereknek, akiknek van érintett
területe?
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Huszty Gábor: Készül egy értékbecslés. És annak megfelelően lesz megállapítva az
összeg. 2 619 000 Ft van erre beállítva, tehát én úgy gondolom, ennek az összegnek
elégnek kell lennie. Azért lett ez az összeg beállítva, mert százalékosan meg van
határozva, hogy az össz. beruházás értékének 2 %-a fordítható adásvételre vagy
kisajátításra. Ezt húztuk a plafonig, de ez egy reális összeg, és bele kell hogy férjen, a
16 érintett ingatlan esetében.
A pontos tervek elkészültét követően lehet megmondani, hogy mely ingatlanokból,
mennyi kerül megvételre. Minden be van építve a pályázatba, az értékbecslő költsége
is, az ezzel kapcsolatos ügyvédi eljárás díja, a kisajátítás költsége, adás-vétel költsége.
Attól függ, hogyan sikerül a tulajdonostársakkal megegyezni.
Azt gondolom, hogy ez mindenképpen logikus lépés, ezt a hiányzó kb. 1 km-es
szakaszt megépíteni, mert így nincs értelme a külterületi kerékpárútnak. Számomra
kicsit furcsa is, hogy az előző konstrukció nem engedte meg a beltéri szakaszok
megépítését. Ez a helyzet Nyírmihálydiban is. Ezt egy az egyben, teljes hosszában
kellett volna megépíteni, csak azok a pályázatok ezt nem engedték. Ez a pályázat
viszont a belterületi szakaszt is engedi.
Zoltai Lászlóképviselő: Akkor biztos, hogy jövőre fog ez elkezdődni?
Huszthy Gábor: Maga a kivitelezés, az mindenképpen jövőre, az a reális. Attól függ,
hogy meddig tart a bírálat, és hogy mennyi pályázat érkezik be.
Görög László polgármester: Mi a helyzet a közművekkel?
Huszthy Gábor: A közművekkel való egyeztetések időigényesek. Ezért mondom,
hogy maga a kivitelezés az nem fog idén megkezdődni. Sok a külső tényező, még ha a
tervezők gyorsan is dolgoznak, azt engedélyeztetni kell, ki kell választani a kivitelezőt,
és nem tudjuk mikorra hirdetik ki a pályázat eredményét.
Sárréti Barbara aljegyző: Önkormányzati tulajdonban lesz a belterületi kerékpárút?
Huszthy Gábor: Így van az Önkormányzat aktiválja azt saját vagyonába.
Görög László polgármester: A külterületi kerékpárút is az Önkormányzat
tulajdonába kerül majd aktiválásra.
Zoltai László képviselő: Igen, arról volt szó, hogy a község tulajdona lesz.
Huszthy Gábor: Igen, az volt az eredeti cél, hogy a 471-es főút mentén folyamatosan
ki legyen építve a kerékpárút.
Pintye Magdolna képviselő: Van-e a pályázatban olyan eszközről szó, ami a
kerékpárút takarítását szolgálja?
Huszthy Gábor: Nincs, nem elszámolható költség.
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Pintye Magdolna képviselő: Csak azért, mert azt takarítani kell majd.
Zoltai László képviselő: Volt szó róla, hogy jó lenne egy gép, ami a hó
eltakarításában segítene.
Huszthy Gábor: Azt másik pályázatban lehet majd megpróbálni, de ebben nem
elszámolható költség, nem tudtuk belerakni.
Pintye Magdolna képviselő: Az Önkormányzatnak kötelessége lesz rendben tartani a
kerékpárutat?
Huszthy Gábor: Így van, ez az Önkormányzat feladata lesz.
Sárréti Barbara aljegyző: Esetleg a Munkaügyi Központon keresztül pályázhatunk
majd munkaerőre, közmunkásokra, akik a takarítást elvégzik.
Pintye Magdolna képviselő: Volt olyan eset télen, hogy Nyírbogát és Nyírgelse
között el volt takarítva a kerékpárút, egy rövid szakaszon a Tranzit-Food Kft-ig pedig
nem.
Görög László polgármester: Rákérdezek majd képviselő úrnál, hogy hogyan
működik a bicikliút karbantartása, ki miért felel, illetve van-e erre gép?
Földesi László alpolgármester: Meg kellene próbálni majd szerezni egy ilyen gépet,
ami a takarítást segíti.
Pintye Magdolna képviselő: Nyírbogáton és Nyírbátoron keresztül is épül belterületi
kerékpárút? Mert úgy lenne folyamatos?
Huszthy Gábor: Az lenne a cél, hogy az is kiépüljön. De nincs tudomásom róla, hogy
annak a kiépítésére kerül-e pályázat beadásra, mert mi csak Nyírgelsével és
Nyírmihálydival foglalkozunk. Nyírmihálydiban például a nagykanyarban a
kerékpárút kiépítése komoly tervezői feladat lesz.
Görög László polgármester: Ha nincs további kérdés, akkor szavazásra bocsátanám a
dolgot. Ki az, aki támogatja ezt a projektet?
Ellenszavazat, tartózkodás nem történt. Megállapítom, hogy a Képviselő Testület, 4
igen egyhangú szavazattal, támogatja az előterjesztést.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016.(III.29.) HATÁROZATA
TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című
pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület:
1./ Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított
jogkörében eljárva a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megjelent, TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
című pályázati felhívásra pályázatot (projektötletet) nyújt be, és a projekt műszaki
tartalmát, és költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:
A projekt műszaki tartalma:
- a 471 számú közút menti külterületi kerékpárutak összekötése 1.100 fm
kerékpárút kiépítésével Nyírgelse belterületén
A teljes projekt költségvetése:
Támogatás:
Önerő:
Teljes bekerülési költség:

Bruttó 130.970.000 Ft
0 Ft
Bruttó 130.970.000 Ft

2./ Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján
felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez,
és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg, valamint a kapcsolódó
szerződéseket kösse meg.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős:Görög László Zsolt polgármester
2.Egyebek
Görög Lászlópolgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban többféle lehetőséget mérlegelhet a testület.
A leggazdaságosabb a vezetékes hálózat kiépítése lenne, amelyet Nyírmihálydi és
Szakoly településekkel együtt lehetne megvalósítani. Az akadály abban áll, hogy a
három település nem tartozik egy agglomerációba.
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Első körben a három település szándéknyilatkozata lenne szükséges az egységes
hálózatrendszer kiépítésében, majd kezdeményezni kellene a 4/2012-e
kormányrendelet módosítását, annak érdekében, hogy egy agglomerációba tartozzon a
három település.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016.(III.29.) HATÁROZATA
a települési szennyvízhálózat kiépítésének előkészítéséről
A Képviselő-testület:
Megbízza Görög László Zsolt polgármesterta Szakoly, Nyírmihálydi és Nyírgelse
települések ellátását szolgáló vezetékes szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatos
egyeztető megbeszélések lefolytatására az érintett települési vezetőkkel, illetve dr.
Simon Miklós képviselő úrral a Nemzeti települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási
Megvalósítási Programról szóló 25/2012.(II.27.) Korm. rendelet módosítása
érdekében.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 1540-kor
bezárta.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Nagy László
aljegyző

Nagy László jegyző nevében és megbízásából:

Sárréti Barbara
aljegyző

Zoltai László
jegyzőkönyv hitelesítő

Földesi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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