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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. 
november 22-én megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna, Kulin Béla 
képviselők 
 
Igazoltan maradt távol: Kapási József képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
Meghívottak: Szabó Ákos Tranzit- Food Kft ügyvezetője 
      Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke 
      Kerékgyártó András gk. esperes 
      Magyar Lászlóné ATLASZ Sportegyesület elnöke 
 
Lakosság 3 fő 
 
/Jelenléti ív mellékelve!/ 
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket.  
 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő jelen van.  
 
Jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint javasolja. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megválasztja 
jegyzőkönyvvezetőnek Kricsfalusi Katalint. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kulin Béla és Molnárné Goda Gabriella képviselőket 
javasolja. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megválasztja jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Kulin Béla és Molnárné Goda Gabriella képviselőket. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Javaslom, hogy negyedik napirendi pontban 
tárgyaljuk meg az Arany János tehetséggondozó program támogatását. 
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1./ Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
 Előadó: Görög László polgármester 
 
2./ Beiskolázási támogatás megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester 
 
3./ BURSA HUNGARICA pályázatok elbírálása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
4./ Arany Játos Tehetséggondozó Program támogatása 
 Előadó: Pintye Magdolna iskolaigazgató 
 
5./ 2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
6./ Egyebek 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazzák a 
módosított napirendi pontokat. 
 
1./ Napirend: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató 
 
Görög László polgármester: Szabó Ákos a Tranzit- Food Kft ügyvezetője 
megtisztelt minket jelenlétével, s egy kéréssel is fordulna a Testület felé. 
 
Szabó Ákos: Arról már mindenki értesült, hogy 2010. május 01-től a Tranzit- 
Ker Kft. megvásárolta a nyírgelsei vágóhidat.  A Tranzit- Ker Kft-ről csak 
annyit szeretnék elmondani, hogy magántulajdonban van, családi vállalkozás. 
Mezőgazdasággal foglakozó cég 1990-ben alakult. Minden hatósággal, akikkel 
kapcsolatban állunk, próbáljuk a jó viszonyt kialakítani és megőrizni, s a fizetési 
kötelezettségeinket is mindig időben teljesítjük. A választások után 
megkerestem a Polgármester Urat, illetve már az előző Polgármesterrel is 
folytattunk tárgyalásokat, mert szüksége volt a községnek iparűzési adó előleg 
befizetésére. Azért is kerestem fel a Polgármester Urat, illetve Önöket is, hogy a 
jelenlegi 1,5%-os iparűzési adó mértékét mérsékelni szíveskedjenek. Nekünk 
több településen is van telepünk, s átlagosan 1%-os iparűzési adót fizetünk. Én 
azzal is tisztában vagyok, hogy ez a falunak rövid távon bevétel kiesést jelent, 
de hosszú távon eredményt is hozhat, mivel nekünk az a célunk, hogy a 
környékről oldjuk meg a foglakoztatást. Jelenleg 280-300 fő dolgozik a cégnél, 
de ha két műszak is üzemel, akkor ez eléri az 500 főt is. Ha jól tudunk együtt 
működni, akkor ezáltal a községben csökkenteni tudjuk a munkanélküliség 
arányát is. Szeretnénk fejlesztéseket is véghezvinni Nyírgelsén, elsősorban jobb 
energetikát és kapacitást. Ha sikerülne csökkenteni az iparűzési adó mértékét, 
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akkor több tőkét tudnánk beinvesztálni a cégbe. Abban kérem a testület 
segítségét, hogy az iparűzési adót módosítsák 1,5%-ról 1%-ra. A továbbiakban 
is, ha szükség van rá, akkor fizetünk iparűzési adó előleget, abban az esetben is, 
ha nem kerül az iparűzési adó csökkentésre. 
  
Görög László polgármester: A jelenlegi anyagi helyzetünket figyelembe véve, 
én úgy gondolom, hogy lépcsőzetesen tudnánk csökkenteni az adó mértékét.  
 
Szabó Ákos: Én ezt is megértem, nem akarok senkit befolyásolni, de nekünk az 
lenne a legjobb, ha tudnák az adó mértékét csökkenteni.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nekem az a véleményem, hogy ezen a testületi 
ülésen döntést ne hozzon a testület, mert ez egy alaposabb megfontolást igényel. 
Ha a testület úgy dönt, hogy mérsékeli az adó mértékét, akkor is csak 2011. 
januárt 01-től kerüljön bevezetésre, mert ez nagy mértékben fogja befolyásolni a 
bevételeink alakulását. Első sorban a község érdekeit kell szem előtt tartani. 
December végén már fogjuk látni, hogy mennyi állami támogatásra 
számíthatunk, s akkor kell majd ennek a lehetőségét újra megfontolni. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy most ne hozzon 
döntést a testület. Én is úgy gondolom, hogy a folyamatos, lépcsőzetes 
csökkentésben kell gondolkodni, de ezt is számításokkal alá kell támasztani.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A helyi adókról szóló törvény azt mondja, hogy az 
adó alanya terhére év közben emelni az adó mértékét nem lehet. Ezért is 
javasoltam a január 01-i módosítást. Mérsékelni lehet, de emelni nem. 
 
Szabó Ákos: Egy új cég beindítása esetén mindig az első két év a legkritikusabb 
időszak, akkor kell el minden segítség. Mivel nekünk is hitelt kellett felvenni a 
vásárláshoz, kis segítség is sokszor számít, hogy minél hamarabb ki tudjuk ezt 
termelni. Mivel december 20-ig adófeltöltési kötelezettségünk van, kérhetném, 
hogy legkésőbb december 10-ig választ kaphatnánk arra a kérdésre, hogy ebben 
az évben visszamenőleg tudják e mérsékelni az adó mértékét, mert akkor nekünk 
ezzel kell számolni.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ez a csökkentés mindenkire 
vonatkozna? 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Igen ez egységes lenne. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ez biztos jól jönne minden 
vállalkozónak, de nekünk azt is mérlegelni kell, hogy ez mennyi bevétel kiesést 
jelent az Önkormányzatnak. Viszont az sem egy utolsó szempont, hogy a jó 
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kapcsolat és a stabilitás megmaradjon az Önkormányzat és a Tranzit- Food Kft. 
között. Ennek jobban utána kell nézni.  
 
Szabó Ákos: Én azzal is tisztában vagyok, hogy az előző tulajdonosok is és a 
felszámoló is tetemes tartozást hagyott maga után, s ez rossz fényt vet ránk 
nézve is. Mi arra törekszünk, hogy ezeket feledtetni tudjuk, s egy jól működő 
kapcsolatot alakítsunk ki.  
Még azt szeretném kérdezni, hogy eleve el van vetve a 2010. évi adócsökkentés? 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Mi még csak két hónapja vettük át a falu irányítását, 
jelentős hiánnyal. Ebben a kérdésben most jelen pillanatban dönteni nem 
tudunk.  
 
Kulin Béla képviselő: Nekem az a véleményem, hogy a 2010. évben maradjon 
az 1,5%. 
 
Gyurkovics Anna képviselő: Jelen anyagi helyzetünkben maradjon az 1,5%. 
 
Kulin Béla képviselő: Decemberben újra össze fog ülni a testület, s el fogjuk 
dönteni, hogy milyen mértékben csökkentsük az adó mértékét. Én nem 
támogatom az azonnali 1%-ra történő csökkentést, legyen lépcsőzetesen 
csökkentve.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Én azt javaslom, hogy beszéljük meg még egyszer 
ezt a dolgot, ne döntsünk elhamarkodottan. Valamennyivel akár 
csökkenthetnénk is ebben az évben. Ezen a testületi ülésen én döntést hozni nem 
tudok.  
 
Görög László polgármester: Én úgy látom a testület többsége a felé hajlik, 
hogy erre az évre maradjon az 1,5%, s decemberben döntünk a jövő évi adó 
százalékának megállapításáról. Ezt szavazásra bocsátom. 
 
 
A Képviselő- testület 5 igen és 1 tartózkodás szavazattal az alábi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    54/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
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    az iparűzési adó mértékváltásával kapcsolatban 
 
A Képviselő- testület 
 

Az iparűzési adó mértékének a %-át a jelenleg is 
hatályban lévő 1,5%-on kívánja hagyni a 2010. évben. 

 
Szabó Ákos elhagyja az üléstermet. 
 
Görög László polgármester: Az első napirendi pontban még annyit szeretnék 
elmondani, hogy megindult a favágás, a fűrészt is megvásároltuk, 175 e Ft-ba 
került. 
 
Pintye Magdolna képviselő: A Mitsubishi ügye hol tart? 
 
Görög László polgármester: Nyírbogáton áll a szervizben, jelenleg is tart a 
hibafeltárás. A napokban arra is kapunk választ, hogy mi a probléma, és 
mennyibe kerül a javíttatási költség. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el: 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    55/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett 
beszámolóval kapcsolatban 

 
A Képviselő- testület 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről előterjesztett 
beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. 
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Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2./ Napirend: Beiskolázási támogatás megtárgyalása 
 
 
Görög László polgármester: Az előző években is az Önkormányzat anyagi 
lehetőségeihez mérten adott beiskolázási támogatást. Kérem a testületet, hogy 
most is döntse el, hogy szeretne e élni ezzel a lehetőséggel. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az előterjesztéshez még egy kiegészítést szeretnék 
tenni. Nem csak azon általános iskolás tanulóknak jár a támogatás akik 
Nyírgelsén járnak általános iskolába, hanem azoknak is akik más településeken, 
s normatív tankönyvtámogatásban nem részesülnek.  
Kimaradt az előterjesztésből, hogy hány tanuló jelezte az igényét a támogatás 
folyósítását illetően: 1 fő általános iskolás, 25 fő középfokú oktatásban vesz 
részt, 1 fő főiskolás, 5 fő egyetemista hozta be az iskolalátogatási igazolását. A 
2010. évi költségvetésben erre a célra 250 e Ft lett jóváhagyva.  
Az általános iskolás tanulóknak 5 e Ft-ot adtak, s aki helyben jár általános 
iskolába, annak a tankönyv összegébe be lett számolva. Akik nem helyben 
járnak, azok készpénzben kapták meg. A középfokú oktatásban részesülők 
szintén 5 e Ft-ot kaptak, a főiskolások 7 e Ft-ot, az egyetemisták pedig 10 e Ft-ot 
kaptak.  
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: A jelenlegi tanévben is az általános 
iskolásoknak bele lett számolva a tankönyvbe.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én kiszámoltam, 187 e Ft-ra jön ki a támogatás 
összege, de ebben nincsenek benne a helybeli általános iskolások támogatása. 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: 20-22 tanulóról van szó. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Összesen akkor 297 e Ft támogatásról lenne szó. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el: 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    56/2010.(XI.22.) KT számú 
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h a t á r o z a t a  
 
    a beiskolázási támogatás megállapításáról 
 
A Képviselő- testület 
 

Nyírgelse Község területén állandó lakóhellyel 
rendelkező közép, - és felsőfokú oktatásban résztvevő, 
(de nem részesül egyszeri gyermekvédelmi 
támogatásban) tanulókat egyszeri támogatásban 
részesíti az alábbiak szerint: 
középfokú oktatásban résztvevő (nappali tagozatos, 
vagy esti tagozatos, de jövedelemmel nem rendelkező) 
tanulóknak 5.000.- Ft 
főiskolai hallgatók 7.000.- Ft 
egyetemi hallgatók 10.000.- Ft 

 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
3./ Napirend: BURSA HUNGARICA támogatás megtárgyalása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az idei pályázati kiírásra 6 db pályázat érkezett be. 
1 db „B” típusú,  5 db „A” típusú pályázat érkezett be. Korábbi években 5 e 
Ft/hó támogatás szavazott meg a testület a pályázóknak. A pályázati kiírás 
minimum 1 e Ft támogatást kér megállapítani a tanulóknak. A megítélt 
támogatás összegét félévente kell utalni. Az első részét 2011.01.31-ig, a 
második részét pedig 2011.08.31-ig kell elutalni az OKM támogatáskezelő 
részére. A beadott pályázatok a pályázati kiírásban leírtaknak megfelelnek, 
kizáró ok nem áll fenn.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ha mi nem támogatjuk ezeket a gyerekeket, akkor 
eleve kiesnek abból, hogy valamilyen ösztöndíj támogatásban is részesüljenek. 
A megye nem tesz hozzá már évek óta, a felsőoktatási intézmény támogatja a 
tanulókat, ha az Önkormányzat is azt teszi. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az előző Képviselő- testület már döntött arról, hogy 
csatlakozzunk, most csak a támogatás mértékéről kell szavazni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Ez csak egy tanévre szól, mindig újra kell 
pályázni.  
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Szinte mindig évről- évre ugyanazok a tanulók adják 
be a pályázatukat. Név szerint: Goda Mónika Melinda, Göblyös Mária 
Magdolna, Kulin Éva Alexandra, Pócsi Dóra, Rajtik Réka, Rajtik Gábor. 
A 2010. évi költségvetési évben 400 e Ft támogatás lett betervezve. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    57/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 
    a BURSA HUNGARICA pályázatok ügyében 
 
A Képviselő- testület 
 

a pályázati kiírásnak megfelelő, alább felsorolt 
pályázókat 5.000 Ft/hó támogatásban részesíti: 
  - Goda Mónika Melinda 
  - Göblyös Mária Magdolna 
  - Kulin Éva Alexandra 
  - Pócsi Dóra 
  - Rajtik Réka 
  - Rajtik Gábor 

 
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
4./ Napirend: Arany János Tehetséggondozó Program támogatása 
 
Pintye Magdolna iskolaigazgató: Két tanuló szeretne ebbe a programba 
jelentkezni, Furó Virág és Sándor Cintia. Első sorban a Zrínyi Ilona 
Gimnáziumba jelentkeznek, másod sorban pedig a Tóth Árpád Gimnáziumba. 
Mind a két intézmény részt vesz az Arany János tehetséggondozó programba, 
december 10-ig kell a jelentkezési lapokat elküldeni. Ehhez kell tantestületi és 
Képviselő- testületi határozat is, hogy támogatjuk a gyerekek részvételét a 
programban. Ezt a támogatás lehet csak elvi is, de lehet őket pénzzel is 
támogatni. A program lényege, hogy az iskola lehívja ezeket a támogatásokat, és 
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a gyerekek mindenféle támogatást megkapnak, még külföldre is mehetnek. Ha 
az Önkormányzat anyagi lehetősége nem teszi lehetővé, hogy pénzben is 
támogassuk őket, akkor legalább az elvi támogatást adjuk meg, így is 
belekerülnek a programba. Ha támogatjuk őket, akkor két határozatot kellene 
hozni a két gyerek ügyében külön- külön. 
 
Görög László polgármester: Sajnos most anyagilag nem tudjuk őket 
támogatni, de az elvi támogatástól ne fosszuk meg őket.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    58/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a  
 

a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételéről 

 
A Képviselő- testület 
 

benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjába való 
részvételre. 
 
Támogatja, hogy Furó Virág nyolcadik évfolyamos 
tanuló an: Kiss Tünde Nyírgelse település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
 
Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, 
anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot –a 
határozattal együtt- határidőre a tanuló által az első 
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2010. december 10. 
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Felelős: Görög László polgármester 
 
 
Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 
 
59/2010.(XI.22.) KT számú 
 
h a t á r o z a t a 
 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételről 
 
 

A Képviselő- testület 
 

benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjába való 
részvételre. 
 
Támogatja, hogy Sándor Cintia nyolcadik évfolyamos 
tanuló an: Kovácsovics Enikő Nyírgelse település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. 
 
Az Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, 
anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot –a 
határozattal együtt- határidőre a tanuló által az első 
helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2010. december 10. 
Felelős: Görög László polgármester 
 

Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5./ Napirend: 2011. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Önkormányzati törvény kötelezettségként írja elő 
az Önkormányzatnak, hogy biztosítsa és megszervezze a belső ellenőrzést. A 
belső ellenőrzési ütemtervet a belső ellenőr állítja össze, s javaslatot tesz a 
vizsgálni kívánt területekre. Költségtakarékosság szempontjából az előző 
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Képviselő- testület úgy döntött, hogy a Többcélú Kistérségi Társulással 
szerződésben álló Gyarmat- tax Kft-vel végezteti el a belső ellenőrzést. Az 
ellenőr megküldtem a 2011. évre vonatkozó tervét. Ha a Képviselő- testületnek 
van még egyéb ellenőrzésre való kívánsága, akkor azt jelezheti.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    60/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 

az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásával kapcsolatban 

A Képviselő- testület 
 

A 2011. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja 

 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
6./ Napirend: Egyebek 
 
Görög László polgármester: Alapítványt szeretnénk létrehozni Nyírgelse 
Jövőjéért Alapítvány vagy Nyírgelse Segítőkéz Alapítvány néven. Ez azért lenne 
jó, mert vannak olyan pályázatok, amikor a civil szervezetek könnyebben tudnak 
pályázni, mint az Önkormányzatok. Ebbe az alapítványba belevehetjük az 
Iskolát, Óvodát és minden intézményünket is. Az alapítvány elnökének külsős 
elnököt kell választani, mert sem a polgármester, sem a Képviselő- testület 
tagjai nem lehetnek.  A közel jövőben olyan pályázatok lesznek kiírva, amelyre 
a fél évnél idősebb alapítványok nagyobb előnnyel pályázhatnak. Kérem a 
Képviselő- testület tagjait, hogy a következő testületi ülésig gondolkozzanak 
rajta, hogy kit javasolnak elnöknek, aki megbízható is lenne.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Én egyet értek ezzel a felvetéssel. Sok olyan 
pályázat van jelenleg is kiírva, amelyre kimondottan csak alapítványok és civil 
szervezetek pályázathatnak. Én is azt javaslom, hogy még ebben az évben el 
kellene indítani a folyamatot, hogy a jövő évben bejegyzésre kerüljön.  
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Kulin Béla képviselő: Én is egyet értek a javaslattal, a következő testületi 
ülésen meg is választjuk az elnököt. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    61/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 
    alapítvány létrehozásával kapcsolatban 
 
A Képviselő- testület 
 

Elhatározza, hogy alapítványt kíván létre hozni 
Nyírgelse fejlődése érdekében 
 
Kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a 
szükséges előkészületeket a mielőbbi bejegyzés 
érdekében 

 
Görög László polgármester: Szeretném kérni a Képviselő- testület tagjait, 
hogy fontolják meg a következő testületi ülésig a Pénzügyi Bizottság és a 
Szociális Bizottság tagjainak kit javasolnak. Én úgy gondoltam mind a két 
bizottságnak 3 testületi és 2 külsős tagja lenne. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Önkormányzati törvény azt mondja, hogy a 
polgármester és az alpolgármester egyetlen egy bizottságnak sem lehet a tagja, 
csak tanácskozási joggal vehet részt az üléseken.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Kellene egy döntés a folyékony hulladék 
elszállításával kapcsolatban. A 2 J Plusz Bt-vel megkötött szerződésünk már 
lejárt, s a Testület úgy döntött, hogy Kovács János vállalkozóval köti meg a 
szerződést december 31-ig. A pályázatot viszont ki kell írni, hogy a jövő évtől 
valaki hordja a folyékony hulladékot.   
A Nyír-Ber Kft. arról tájékoztatott, hogy egy egyszerűsített közbeszerzési eljárás 
lefolytatható. Azt kérték, hogy nevezzen meg a Testület legalább 3 olyan céget, 
akinek az ajánlati felhívást el tudják küldeni, ezért a csatolt ajánlattételi felhívást 
el kell fogadnia a Testületnek. A szerződés időtartama 2014. december 31-ig 
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szólna. A Nyír- Ber Kft. még azt is kérte tőlem, hogy nevezzem meg hol van a 
legközelebbi befogadó hely, én Nyírbátort jelöltem meg. Az ajánlattételi 
felhívásban is az a kitétel benne lesz, hogy csak az a cég pályázhat, akinek van 
25 km-en belüli ártalmatlanítási hellyel szerződése. Kovács János jelezte, hogy 
részt kíván venni a pályázati kiírásban, illetve 2 hónappal ezelőtt jelentkezett 
egy cég a Tranzit 1 Kft. aki érdeklődött, hogy mikor jár le a jelenlegi vállalkozó 
szerződése. Még legalább egy vállalkozót kellene mondani, akinek el lehet 
küldeni az ajánlattételi felhívást.  
 
Kulin Béla képviselő: A 2 J Plusz Bt-nek nem lehetne elküldeni? 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Jelezték, hogy nem kívánnak részt venni az új 
eljárásban. 
 
Kulin Béla képviselő: Meg kell hirdetni a Kelet- Magyarországba, hátha 
jelentkeznek rá.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    62/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 
    ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ A Nyír-Ber Kft. által megküldött települési 
folyékonyhulladék elszállítását végző közszolgáltató 
kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívást 
jóváhagyólag elfogadja 
 
 

Görög László polgármester: Ma kaptuk meg Nyírbogát válaszát a levelünkre 
és a megküldött számlánkra. Vissza küldte a számlát, és azt írta még nekünk, 
hogy ők is követelnek tőlünk 2009.04.01-2010.12.31-i időszakra 308.474 Ft 
fenntartási költséget.  
 
Dr. Lakatos Péter felolvassa a levelet, melyet Nyírbogát küldött. 



 14

 
/A levél mellékelve!/ 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Milyen fenntartási költség terhel minek? Mi nem 
használunk egy helyiséget sem. Azt sem értem, hogy 2.900 Ft miatt miért kell 
ilyen nagy felhajtást csinálni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Abban az ítéletben van ilyenről szó, hogy 
fenntartási költség. Bérleti díjról volt szó, de fenntartási költségre nem 
emlékszem.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nekem az a véleményem, hogy ezt az ítéletet meg 
kell mutatni egy ügyvédnek, s jogi útra kell terelni az egész ügyet.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Én azt szeretném javasolni, hogy számlázzuk ki a 
bérleti díjat 37.192 Ft-tal, s a Jegyző Úr nézze meg, hogy van e végzésben 
fenntartási költségről szó.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Mi a 2009. évre vonatkozó számlát a 37.192 Ft/hó 
összeggel készítettük el, melyet Nyírbogát ki is fizetett. Azt viszont ne várja el, 
hogy a 2010. évre is ugyan olyan összeggel fogjuk a bérleti díjat kiszámlázni. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Nekem a továbbiakban is az a véleményem, hogy 
a 2010. évre a 37.192 Ft/hó összeggel készítsük el a számlát, s majd jövő év 
elején hozzon a Testület egy határozatot, hogy mennyivel kívánja megemelni a 
bérleti díj mértékét.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az infláció mértékét se számoljuk rá? Azzal se 
emeljük meg a 2009. évi bérleti díj mértékét? 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Az inflációt számoljuk rá. 
 
Görög László polgármester: Visszaküldhetjük a számlát a 37.192 Ft-tal, de 
lehet, hogy akkor sem fog fizetni.  
 
Kulin Béla képviselő: Küldjük vissza a számlát, meg kell próbálni, s ha nem 
fog fizetni ügyvédet kell fogadni, hogy mit tudunk csinálni.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy egy 
jó kapcsolatot kialakítsunk, de nem jártunk sikerrel.  
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Pócsi Józsefné képviselő: Nekem az a véleményem, hogy 2010. évre maradjon 
a 37.192 Ft/hó a bérleti díj, s számoljuk rá az inflációt, majd 2011-ben döntünk 
az új bérleti díj mértékéről. 
Görög László polgármester: Lehet, hogy most pedig azt fogja visszaírni, hogy 
a bérleti díj összegéből kivonja az általuk kiszámlázott fenntartási díj összegét, s 
talán annak a különbözetét kifizeti.  
Ha nem mutat semmilyen hajlandóságot annak irányába, hogy kifizesse a 
számlatartozást, akkor megfogadunk egy ügyvédet, s ő majd sikerdíj fejében 
behajtja a kintlévőségünket. 
Azt sem hiszem el, hogy bizonyítéka van az ő általa követelt nyírgelsei 
ingatlanok tulajdonrészét illetően, mert már akkor a per folyamán ez felmerült 
volna. 
 
Gyurkovics Anna képviselő: Fel kell venni a kapcsolatot azzal az ügyvéddel, 
aki a perben képviselte Nyírgelsét, s ki kell tőle kérni a papírokat, hogy mi is 
tájékozódni tudjunk. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Most küldjük vissza a számlát azzal az összeggel, 
amit ők kiszámoltak, hátha így kifizetik a bérleti díjat. 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    63/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 
    a nyírbogáti  229 hrsz-ú Egészségház bérleti díjának 
    ügyében 
 
A Képviselő- testület 
 

módosítani kívánja a 49/2010.(X.26.) KT számú 
határozatát az alábbiak szerint: 
 
A 2009. évben megállapított bérleti díj (37.192 Ft/hó) 
összegét a KSH által közölt 2009. évi infláció 
mértékével (4,2%) kívánja emelni.  
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
előzőekben kiállított számlát vonja vissza, s a 
módosított bérleti díj újra kerüljön kiszámlázásra. 
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A Nyírbogát által kért fenntartási költséget nem áll 
módjában kifizetni, mert Nyírgelse tulajdonát képező 
¼ részt használni nem tudja.     

Kulin Béla képviselő: Bementem a Szociális Otthonba, s ott mondták, hogy a 
kóbor kutyákkal kellene valamit csinálni. Amíg én ott voltam, legalább 5 kutyát 
láttam. Az öregek félnek, ott van közel az Iskola, Óvoda valakit meg is 
haraphatnak. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A kóbor kutyák befogása és elszállíttatása az 
Önkormányzat feladata, csak az a probléma, hogy nekünk nincs szerződésünk a 
Sintér teleppel, mert az sokba kerül. Már hívtam a nyíregyházi állatmenhelyet is, 
de ott sincs hely. Vágó doktor úr azt mondta, ha van, aki megfogja a kutyákat, ő 
elaltattatja, de ezt senki sem vállalja.    
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ezt a problémát viszont meg kell oldani, árajánlatot 
kell kérni a Sintér teleptől.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Arra viszont oda kell figyelni, hogy azokat a 
kutyákat nehogy elvigyék, amelyek csak kiszaladtak az utcára, s van gazdája. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Mindenkinek kötelessége, hogy a kutyáját a saját 
portáján belül tartsa.  
 
Pintye Magdolna képviselő: A kóbor kutyákról felvételt kell készíteni, azt 15 
napig ki kell függeszteni, s ha nem jelentkezik a gazdája, akkor 15 nap után el 
lehet vitetni. Ezt az Állatvédő Központban így mondták el. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Felhatalmazást szeretnék kérni a Testülettől, hogy 
árajánlatot tudjak kérni a Sintér teleptől, hogy minél hamarabb szerződést 
tudjunk kötni.   
 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    64/2010.(XI.22.) KT számú 
 
    h a t á r o z a t a 
 
    a kóbor kutyák ügyében 
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A Képviselő- testület 
 
    a kóbor kutyák elszállíttatásáról kíván gondoskodni. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a nyírbátori Gyepmesteri 
Teleppel vegye fel a kapcsolatot, s kérjen árajánlatot a 
kutyák elszállíttatásának költségeiről.  

 
Kulin Béla képviselő: A Szociális Otthon karbantartási költségei kit terhelnek?  
 
Görög László polgármester: Mi 6 M Ft-ot pótolunk bele a Szociális Otthon 
fenntartásába, úgy hogy semmilyen beleszólásunk sincs a működtetésbe. Én 
kértem az intézmény vezetőt, hogy vegyen rész a heti megbeszéléseinken, de ő 
azt mondta nem jön el, mert nem tartozik hozzánk, viszont két közcélú dolgozó 
most is ott van. Még kért volna egy harmadik dolgozót is, de már nem tudok 
többet adni. Nekünk most nincs arra pénzünk, hogy a komoly karbantartási 
munkákat el tudjuk végezni, mert azt nekünk nem téríti meg senki. Kisebb 
munkákat elvégzünk, ami sürgős, de nagyobb javításokat nem tudunk vállalni. 
Mi elég sok pénz belepótolunk a fenntartásba, a karbantartási munkákat már 
nem tudjuk kifizetni. A közcélú dolgozóknak csak december 31-ig van a 
szerződésük, mindenkit el kell küldeni, mert új segélyezési rendszert vezetnek 
be január 01-től.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Teljesen át fog alakulni a közcélú foglakoztatás, 
változik a jogszabály. A segélyezési rendszert is át fogják alakítani. A 
rendelkezésre állási támogatás helyett, bérpótló juttatást kívánnak bevezetni. Azt 
is szabályozni fogják, hogy aki nem tartja rendbe a portáját, annak ne járjon 
segély. Erre lesz egy bizottság felállítva, akik ezt fogják ellenőrizni.  
 
Görög László polgármester: Ingyen nem adnak senkinek segélyt, aki nem 
vállalja el a felajánlott munkát, nem kap semmit. Mi kivehetjük majd azokat az 
embereket, akikre szükségünk van.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Jelen pillanatban csak a bér és járulékai 95%-át téríti 
meg az Állam, ez meg fog szűnni, pályázatot kell majd készíteni, a bér és 
járulékain kívül a dologi kiadásokra is lehet majd pályázni.   
 
Pócsi Józsefné képviselő: A Vasút Állomás felé kinek a tulajdonában van az út, 
mert az járhatatlan. 
 
Kulin Béla képviselő: Én sem tudom pontosan, de az állomásfőnöktől meg 
lehetne kérdezni.  
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Kerékgyártó András gk. esperes: Az utakkal kapcsolatban csak annyit 
szeretnék kérdezni, hogy a közel jövőben van e arra lehetőség, hogy a 
Nyírgelse- Szakoly összekötő utat fel lehetne újítani. Teljesen járhatatlan, s 
nagyobb műszaki probléma történik, akkor azt az Önkormányzatnak kell 
kifizetnie. 
 
Görög László polgármester: Ebben az ügyben már felvettük a kapcsolatot a 
szakolyi Önkormányzattal. Az a baj, hogy csak a belterületi utak karbantartására 
volt kiírva pályázat. Állítólag lesz a közel jövőben egy jó pályázati lehetőség, 
figyelni fogjuk. Kaptunk egy külsős cégtől árajánlatot 800 e Ft lenne a felújítása.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ez csak a ránk eső rész lenne? 
 
Görög László polgármester: Ez a teljes útszakasz felújítási költsége lenne, a 
ránk eső rész olyan 400-450 e Ft. Mi azt szeretnénk a szakolyiakkal együtt, ha 
olyan állapotba tudnánk hozni, hogy a busz is el tudjon jönni rajta. Ezt rendesen 
meg kell csináltatni. Most az is a baj, hogy tél jön, majd tavasszal lehet 
hozzákezdeni.  
 
File Istvánné nyírgelsei lakos: Csak annyit szeretnék mondani, hogy a Posta 
előtt is igen nagy a sár nem lehet száraz lábbal bejutni, nem lehetne oda is egy 
kis járdát csinálni? A Zrínyi utca felől pedig az autók nem látnak ki a magas 
kerítés miatt. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Meg kell kérni a tulajdonost, hogy szedje le a 
kerítést, hogy biztonsággal belátható legyen az útszakasz. 
 
Görög László polgármester: A Posta előtti járda elkészítésére már csak 
tavasszal kerülhet sor.  
 
A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester megköszöni a részvételt, s az ülést bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
Görög László       Dr. Lakatos Péter 
polgármester        jegyző 
 
 
        Kulin Béla      Molnárné Goda Gabriella 
jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 
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