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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. február 
14-én megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Kulin Béla 
képviselők. 
 
Igazoltan maradt távol: Gyurkovics Anna képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
Meghívottak: Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke 
      Nagy László Polgárőrség elnöke 
      Kerékgyártó András gk. esperes 
      Szabóné Nagy Csilla védőnő 
 
Lakosság 1 fő 
 
/Jelenléti ív mellékelve!/   
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 6 fő képviselő 
jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Kulin Béla képviselőket javasolja. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazza 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Kapási József és Kulin Béla képviselőket.  
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Én kérem, hogy a második napirendi pontban 
tárgyaljuk meg az Önkormányzat 2011. évi költségvetését, az ötödik napirendi 
pontban pedig a munkatervet. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal megszavazza a módosított 
napirendi pontokat. 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 



2 
 

2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 
3./ A Folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására kiírt pályázatra beérkezett 
pályázati anyagelbírálásához Bíráló Bizottság megválasztása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (szóbeli előterjesztés) 
 
4./ Munkabér hitelkeret meghatározása 
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
5./ A Képviselő- testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 
 
6./ Egyebek 
 
 
A napirendi pontok tárgyalásakor Goda Ferencné költségvetési előadó is jelen 
volt. 
 
1./ Napirend: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 
Görög László polgármester: Nyírbátorban a Kistérségi Társulással 
megkezdtük a tárgyalásokat, ami úgy néz ki érdekes fordulatokat fog hozni. Az 
a véleményem, hogy nem kellene elfogadni az ő költségvetésüket, ami a 2011. 
évre 6,7 M Ft hozzájárulást tartalmaz. Egy kis kutató munkába kezdtünk, s azt 
állapítottuk meg, hogy 2007-ben, amikor önállóan üzemeltettük a Szociális 
Otthont, akkor kellett 6,7 M Ft-ot hozzá tenni a működéshez. Ekkor kértük a 
Kistérségtől a részletes elszámolást, amelyből kiderült, hogy komoly problémák 
vannak. Ezért arra az elhatározásra jutottam, hogy egy bizottsággal menjünk el 
Nyírbátorba, s tüzetesen nézzük meg a számlákat. Úgy beszéltem meg, hogy 
hétfőn reggel 8 órakor átmegyünk. Én azt javaslom a bizottság tagjai a 
következő személyek legyenek: Molnárné Goda Gabriella alpolgármester, 
Pintye Magdolna, Kapási József képviselők, Goda Ferencné költségvetési 
előadó, Dr. Lakatos Péter jegyző és Én. Meg fogjuk még beszélni, hogy mire 
kell majd odafigyelni. 
 
Kulin Béla képviselő: Az intézményvezető nem lesz ott? 
 
Görög László polgármester: Természetesen ők is ott lesznek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    2/2011.(II.14.) önkormányzati 
 
    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  

 
 
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2./ Napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
Görög László polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban előzetesen azt 
szeretném elmondani, hogy ez csak egy tervezet nem kell most elfogadni, végső 
határidő március első hete. Ezt azért is kérem, mert február 28-án jelenik meg az 
ÖNHIKI-s pályázat törvényi feltétele, s nekünk ahhoz kellene majd igazítani a 
költségvetésünket.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Most csak azért kell tárgyalnunk a költségvetést, 
mert az Államháztartási törvény kimondja, hogy a polgármesternek a jegyző 
által előkészített költségvetési tervezetet minden év február 15-ig a testület elé 
kell terjesztenie, de ez nem jelent elfogadási kötelezettséget. Én is csak azt 
szeretném megerősíteni, hogy sok minden fog azon múlni, hogy február 28-án 
az ÖNHIKI-s pályázatnak milyen feltételeket fognak előírni, az 
Önkormányzatok majd milyen feltételek mellett pályázhatnak. Ehhez majd a 
költségvetésünket át kell dolgozni, hogy a feltételeknek megfeleljünk.  
 
Kulin Béla képviselő: Kik mennek az idén nyugdíjba? 
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Görög László polgármester: Április 01-től két pedagógus, Kovács Miklsóné, 
Lipcsei Lászlóné, Goda Tiborné pedig január 01-től.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A személyi juttatásokban a Hivatal részéről változás 
nem volt, az illetményalap nem emelkedett, csak a kötelező átsorolások vannak. 
 
Pintye Magdolna iskola igazgató: Az Általános Iskola és Óvoda tekintetében 
is ez a helyzet, csak a soros átsorolásokat terveztem be én is, amit a törvény 
előír.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Az iskola fenntartásával kapcsolatban arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy 31 M Ft a hiány a jelen költségvetési 
tervezet szerint. Nekem az a véleményem, a Képviselő- testületnek el kell 
gondolkoznia az intézmény további fenntartásának a mikéntjéről. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Én csak annyit szeretnék mondani, kevés idő állt a 
rendelkezésünkre, hogy alaposan átnézzük ezt a tervezetet, s a kérdéseket 
megfogalmazzuk. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Hozzunk létre Pénzügyi 
Bizottságot, hogy ők előzetesen tárgyalják meg a költségvetést, s mondják el a 
véleményüket. 
 
Görög László polgármester: Én nem látom annak értelmét, hogy létrehozzuk a 
bizottságot, mindenki a testületi ülésen mondja el a véleményét, s tegye fel a 
kérdéseit. Mint már említettem, most nem kell elfogadni, mindenki nézze át 
alaposan, s március első hetében újra megtárgyaljuk. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én is azt javaslom, hogy ne fogadja el a Képviselő- 
testület most a költségvetést, adja vissza átdolgozásra, hogy az ÖNHIKI-s 
pályázatnak megfeleljen. Az átdolgozott költségvetés tervezetet időben meg 
fogja kapni a Képviselő- testület.  
 
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 
 
    3/2011.(II.14.) önkormányzati  
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    h a t á r o z a t a  
 
    az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
A Képviselő- testület 
 

nem fogadja el az előterjesztett 2011. évi költségvetést, 
átdolgozásra visszaadja a Polgármesteri Hivatalnak  

 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3./ Napirend: A Folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására kiírt pályázatra 
beérkezett pályázati anyag elbírálásához Bíráló Bizottság megválasztása 
 
Dr. Lakatos Péter: A folyékony hulladék szállítási szerződésünk 2010. 
december 31-én lejárt. Az új pályázati kiírás megtörtént. A Közbeszerzési 
törvény értelmében, mivel nem éri el a szolgáltatásnak az értéke a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt, ezért egy egyszerűsített eljárással le lehet folytatni a 
pályázati kiírást, amit a Nyír- Ber Kft. el is végzett. Négy cégnek lett elküldve a 
pályázati felhívás, két cég küldte meg az árajánlatát, viszont a törvényességi 
feltételeknek csak az egyik felel meg. A Közbeszerzési törvény azt mondja ki, 
hogy a pályázati anyag elbírálása érdekében a döntést hozó testületnek egy 
három tagú Bíráló Bizottságot kell létrehozni. Ez a Bizottság megvizsgálja a 
beérkezett pályázatot, s szakmai véleménnyel ellátott javaslatot tesz a 
Képviselő- testületnek. Szeretném kérni a Képviselő- testületet, hogy tegyen 
javaslatot a Bizottság tagjaira. 
 
Kulin Béla képviselő: Ha jól értem, csak egy érvényes pályázat érkezett. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Igen ez így van. Előzetesen annyit elmondhatok, 
hogy az előző vállalkozó 2.300 Ft/m3 áron szállította a folyékony hulladékot, a 
pályázati anyagban pedig a pályázó 1.670 Ft/m3 árajánlatot tett.  
A szerződés tervezet tartalmát is a Bíráló Bizottságnak át kell tekintenie az 
aláírás előtt.  
 
Görög László polgármester: A bizottság tagjainak javaslom Molnárné Goda 
Gabriella alpolgármester, Kapási József, Kulin Béla képviselőket. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 



6 
 

a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    4/2011.(II.14.) önkormányzati 
 
    h a t á r o z a t a 
     
    a Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról 
 
A Képviselő- testület 
 
    Az alábbi összetételű bizottságot hozza létre: 

- Molnárné Goda Gabriella 
- Kapási József 
- Kulin Béla 

     
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
4./ Napirend: Munkabér hitelkeret meghatározása 
 
Görög László polgármester: Az Önkormányzatnak van egy munkabér hitele. A 
Képviselő- testületnek határozatban nyilatkozni kell az OTP-nek, hogy igénybe 
kívánja venni a munkabér hitelt.  
Goda Ferencné költségvetési előadó: Az éves munkabérkeretből kell 
kiindulnunk, s annak az 1/12 részéig mehetünk el a munkabérhitel kérelemnél. 
Éves munkabér keretünk a jelenlegi költségvetés szerint 86.819 e Ft, s ennek az 
1/12 része, de annak is a nettója vehető figyelembe. Én azt javasoltam, hogy 5-
5,2 M Ft-ig menjünk el, mert a közmunkások foglakoztatásával a bérkiadások 
megemelkedtek, eddig a 4,5 M Ft is elég volt.  
 
Görög László polgármester: Hogy a munkabéreket ki tudjuk fizetni, minden 
hónapban fel kell vennünk a munkabér hitelt. Hónap végén az állami 
támogatásokból az előzőt visszafizetjük, mert csak így kapjuk meg az újat.  
 
Kulin Béla képviselő: Erre nekünk kell kamatot fizetni? 
 
Goda Ferencné költségvetési előadó: Amelyik hónapban igénybe vesszük, 
akkor kell rá kamatot is fizetni. Ezt csak akkor vesszük igénybe, amikor szükség 
van rá, de folyamatosan a rendelkezésünkre áll.  
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Kapási József képviselő: Én azt javaslom, hogy az 5,2 M Ft-ot szavazzuk meg.  
 
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 
 
    5/2011.(II.14.) önkormányzati  
 
    h a t á r o z a t a  
     

munkabérhitel felvételéről 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ a 2011. évi költségvetési évre munkabérhitel 
felvételét határozza el. A munkabérhitel igényelhető 
összegét havonta maximum 5.200.000.-Ft azaz 
Ötmillió- kettőszázezer forint összegben határozza 
meg. 
 
2./ Felhatalmazza Görög László polgármestert és Dr. 
Lakatos Péter jegyzőt a munkabérhitel igénylésére az 
1. pontban meghatározott összeg erejéig. 

 
 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5./ Napirend: A Képviselő- testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A Képviselő- testületnek egy éves munkatervet kell 
készítenie. Az Önkormányzati törvény szerint a Képviselő- testületnek évente 
legalább 6 alkalommal kell üléseznie. A munkaterv célja, hogy távpontot adjon 
a várható feladatokról. Ez csak egy tervezet, úgy is az éppen aktuális feladatok 
határozzák meg azt, hogy a Képviselő- testület hányszor ülésezik, s mik lesznek 
a napirendi pontok.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
     

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 
 
6/2011.(II.14.) önkormányzati 
 
h a t á r o z a t a  
 
a Képviselő- testület 2011. évi munkatervének 
elfogadásáról 

 
A Képviselő- testület 
 
    a 2011. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja 
 

A Képviselő-testület 
2011. évi munkaterve 

2011. február 
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 

2./ A Képviselő- testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
   Előadó: Dr. lakatos Péter jegyző 
  3./ Új Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása 
   Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
  4./ Szociális rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
  5./ Vízdíj rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 

6./ Javaslat a Cafeteria- juttatás összegének biztosítására a 2011. évi 
költségvetési rendeletben 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
7./ A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi 
juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 
rendelet módosítása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
8./ Anyakönyvi rendelet elfogadása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
9./ A közterület használatáról szóló rendelet módosítása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
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10./ A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 
szóló rendelet módosítása 
 Előadó. Dr. Lakatos Péter jegyző 
11./ A 2011. évi költségvetés megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester 
12./ A 2011. évi Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester 
13./ Egyebek 

 
 
2011. március 
  
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 

2./ Köztisztviselői teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok 
megtárgyalása 
  Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
3./ Egyebek 
 

 
2011. április 
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ Előirányzat módosítás 
   Előadó: Görög László polgármester 
  3./ Aktuális rendelet módosítása 
   Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 

4./ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló rendelet megtárgyalása 
  Előadó: Görög László polgármester 
5./ Egyebek 

 
 
2011. május 
  
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ Falunapi ünnepség előkészítése 
   Előadó: Görög László polgármester 
  3./ Gyermekjóléti Szolgálat átfogó értékelése 
   Előadó: Dánfi Brigitta családgondozó 
  4./ Egyebek 
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2011. június 
   
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ Sporttevékenységről beszámoló 
   Előadó: Sport Club elnöke 
  3./ Beszámoló a Védőnői Szolgálat munkájáról 
   Előadó: Szabóné Nagy Csilla védőnő 
  4./ Egyebek 
  
2011. augusztus 
   
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ Augusztus 20-i ünnepség előkészítése 
   Előadó: Görög László polgármester 

3./ Beszámoló az oktatási intézmények 2010/2011. évi oktató és 
nevelő munkájáról és a 2011/2012-es tanév feladatairól 
 Előadó: Iskolaigazgató 
4./ Beiskolázási segély megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester 
5./ Egyebek 
 

2011. szeptember  
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ Pénzügyi előirányzat módosítása 
   Előadó: Görög László polgármester 
  3./ 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról tájékoztatás 
   Előadó: Görög László polgármester 
  4./ Egyebek 
 
2011. október  
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ A 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
   Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
  3./ Egyebek 
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2011. november 
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 

2./ A 2011. évi III. negyedévi pénzügyi terv teljesítéséről 
tájékoztatás 

   Előadó: Görög László polgármester 
  3./ A 2012. évi tervkoncepció megtárgyalása 
   Előadó: Görög László polgármester 
  4./ Vízdíj rendelet módosítása 
   Előadó: Görög László polgármester  
 
2011. december 
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 
  2./ Aktuális rendeletek módosítása 
   Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
  3./ Tájékoztató a jegyző teljesítményének értékeléséről 
   Előadó: Görög László polgármester 
  4./ Egyebek 
 
2012. január 
 
  1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
   Előadó: Görög László polgármester 

2./ A 2012. évet megalapozó gazdasági tartalmú rendeletek 
módosítása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző 
3./ Egyebek 

 
Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
6./ Napirend: Egyebek 
 
Kulin Béla képviselő: Én azt kérem, hogy a testületi anyagokat hivatalos 
formában hozzák ki nekünk, s ne a postaládába dobják be. Ezek olyan papírok, 
amelyek fontos dolgokat tartalmaznak, s akkor nem tudjuk időben átnézni, s 
felkészülni a testületi ülésre.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez eddig is így volt, csak most a határidő rövidsége 
miatt történt így. Természetesen a jövőben ez nem fog előfordulni.  
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Görög László polgármester: Szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet, 
hogy a balkányi Központi Ügyeleti Szolgáltatással szemben van tartozásunk. 
Részletes elszámolást fogunk kérni, mert mi nem tudjuk, hogyan osztják el a 
költségeket a napi rendelés és az ügyelet között, mivel mind a két szolgáltatás 
azonos rendelőben folyik. Az a felvetésem, hogy hozzunk egy határozatot, addig 
nem fizetjük ki a tartozásunkat, ameddig nem kapjuk meg a részletes 
elszámolást.  
 
Kulin Béla képviselő: Ezt a többi Önkormányzat is kéri? 
 
Görög László polgármester: Igen kérik. A balkányi Önkormányzat kért tőlünk 
egy nyilatkozatot, hogy jövőre is ott szeretnénk e kérni az ügyeleti szolgáltatást. 
Addig ezt a nyilatkozatot ne küldjük vissza, ameddig nem kapjuk meg a 
részletes elszámolást.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    7/2011.(II.14.) önkormányzati 
 
    h a t á r o z a t a  
 

a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat 2009-
2010. évi bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztató 
megtárgyalásáról valamint szándéknyilatkozat 
elfogadásáról  

 
A Képviselő- testület 

 
1./ a szolgálat 2009-2010. évi működéséről szóló 
tájékoztatót –mivel az nem felel meg az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A § 
(2) bekezdésében, továbbá a Társulási megállapodás 
3.3 pontjában foglaltaknak- nem fogadja el.  
 
2./ felkéri Balkány Város Képviselő- testületét, hogy a 
Szolgálat 2009-2010. évi gazdálkodásáról évenkénti 
bontásban tételesen, számlákkal alátámasztva 
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számoljon el Nyírgelse Község Képviselő- testülete 
felé legkésőbb 2011. március 31. napjáig.  
 
3./ felkéri Balkány Város Képviselő- testületét, hogy a 
Szolgálat 2011. évi gazdálkodásáról tételes és részletes 
költségvetés- tervezetet készíttetni szíveskedjen, 
melyet minden társult tagönkormányzat Képviselő-
testületének jóváhagyás és a helyi költségvetésbe 
történő beépítés céljából 2011. március 04-ig küldjön 
meg.  
 
4./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Társulásnak 
továbbra is tagja kíván maradni azzal a feltétellel, hogy 
a Társulási megállapodást jövőben valamennyi 
tagönkormányzat pontosan tartsa be.  
Balkány Város Önkormányzatától kéri a Megállapodás 
3.3, 3.4, 3.5 és 3.6 pontjainak maradéktalan betartását. 
Ezek alapján kéri, hogy a fenntartási költségek 
megtérítését csak negyedévente, utólag, tételes 
elszámolás alapján, számlákkal alátámasztva kérje 
Önkormányzatunktól. 
A Központi Ügyelet költségeinek felhasználást a 
megállapodás 3.6 pontját betartva évente 1 alkalommal 
a társult Önkormányzatok által delegált tagokból álló 
bizottság ellenőrizze a zárszámadásról szóló rendelet 
elfogadását megelőzően.  
A Megállapodás 4.3 pontja alapján a Központi 
Ügyeleti Szolgálat működtetésével kapcsolatos 
adminisztratív feladatok költségeit /pl. Ügyeleti 
szoftver/ ne hárítsa át Önkormányzatunkra. 
 
5./ tájékoztatja Balkány Város Képviselő- testületét 
hogy a hivatkozott Áht. 13/A § (2) bekezdése alapján a 
2009-2010. évi önkormányzati hozzájárulásokkal 
történő tételes és számlákkal igazolt elszámolásának 
megérkezéséig Önkormányzatunk a további 
finanszírozás folyósítását kénytelen felfüggeszteni 

 
Görög László polgármester:  
-A Jókai utcán van egy önkormányzati lakás, lenne rá vevő, 2 M Ft-ot ajánlanak 
érte. Ha ezt a lakást el tudnánk adni, akkor ennek az árából fel tudnánk vásárolni 
az uzsorás által megszerzett lakásokat. 500 e Ft- ért lett vásárolva. Mi felvettük a 
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kapcsolatot a régi tulajdonos nővérével, mert neki elővásárlási joga van, ha ő azt 
mondja nem tart rá igényt, akkor eladhatjuk. 
 
- A mai nap folyamán tárgyaltam egy vállalkozóval, s ha a szakhatóságok is 
engedélyezik, s mi is hozzájárulunk, akkor a szalmadi Művelődési Házban be 
tudnak indítani egy cipőgyárat. Tetszett neki a hely, jelenleg is üzemelő cége 
van, csak növelni szeretné a kapacitását a piaci igényei szerint. 15-20 embernek 
tudna munkát biztosítani, be is jelentené őket. Ha a szakhatósági engedélyeket 
megkapná, akkor vállalná a vizesblokk kialakítását saját költségén.  
 
-A Polgárőrség elnökével, Nagy Lászlóval azzal a kéréssel szeretnénk fordulni a 
Képviselő- testület tagjaihoz, hogy mindenki lépjen be a szervezetbe. Ez nem 
azt jelentené, hogy mindenkinek menni kell járőrözni, de vannak olyan 
bizottságok, amelyeknek a tagjai lehetnének.  
 
Nagy László: Kell egy helyettes, kell pénztáros, létre kell hozni különböző 
bizottságokat, amelyek eddig nem voltak. Én próbálok mindent megtenni annak 
érdekében, hogy hivatalosan, törvényesen működjünk. Egy olyan szervezetet 
szeretnénk létrehozni, amely tényleg a falu lakossága biztonságáért dolgozik.  
 
Görög László polgármester: Még nem tértem ki a Nyírgelse- Nyírbogát 
vagyonmegosztás ügyére. A számlát elküldtük, de választ nem kaptunk rá. 
Elmentünk Dr. Stefán Éva ügyvédhez, s azt a tájékoztatást kaptunk, hogy 
amennyi összeget megállapított a Bíróság egy kicsit engedhetünk. Az 5,7 M Ft-
ot elfogadhatjuk, de csak úgy, hogy a többi fennmaradó összeget biztosítsa 
nekünk erdőbe, földterületbe, vagy egyéb ingatlanba. Abban döntsön a 
Képviselő- testület, hogy hozzunk e egy olyan határozatot, hogy bízzuk meg az 
Ügyvédnőt írjon nekik ő egy hivatalos levelet,  vagy fogalmazzuk meg mi a 
további lépésekről.  
 
Kulin Béla képviselő: Nekem az a véleményem, hogy bízzuk meg az ügyvédet, 
ő tudja hivatalosan intézni ezt az ügyet, hiszen előzetesen is ő képviselt minket.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ez az ügy már túl régóta húzódik ahhoz, hogy tovább 
várakozzunk a válaszára. Elmondta azt is az Ügyvédnő a bérleti díjat is addig 
kell neki fizetni, ameddig az ítélet visszavonásra nem került. Lehet közös 
megegyezéssel változtatni rajta, de, ha erre nem kerül sor, akkor fizesse azzal az 
összeggel.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Simon Polgármester Úr is elmondta, hogy 
ügyvédekkel meg kell az ítéletet nézetni, azt is bele kell írni a levélbe, hogy ez a 
mi részünkről meg is történt, s neki mi a véleménye. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    8/2011.(II.14.) önkormányzati 
 
    h a t á r o z a t a  
 
    ügyvédi megbízásról és felhatalmazásról 
 
A Képviselő- testület 
 

felhatalmazza Dr. Stefán Éva Ügyvédnőt, hogy a 
Nyírgelse- Nyírbogát vagyonmegosztás ügyében a 
Debreceni Ítélőtábla Gf. III. 30.341/2009/7. számú 
ítélete alapján járjon el.  

 
     
Kulin Béla képviselő: Ebben az évben kap e a Sport Egyesület anyagi 
támogatást? 
 
Görög László polgármester: Nem tudjuk most betervezni a költségvetésbe, 
mert benne van a pályázati kiírásba, hogy a civil szervezeteknek nem adhatunk 
támogatást. Az is baj, hogy nem látok semmi ambíciót annak irányába, hogy 
komolyan gondolják a további működést.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Azzal tudjuk támogatni majd az egyesületet, ha lesz 
pályázati lehetőség, akkor ezt meg fogjuk ragadni. 
 
Kulin Béla képviselő: Ki most a Fordon a sofőr? 
 
Görög László polgármester: Goda Ferencet most vettük alkalmazásba, hogy a 
mezőgazdasági és erdészeti ügyeket intézze, ő hajtja a Fordot is. Azért nem áll 
bent a garázsban, mert a Jegyző Úr karambolozott a saját személyautójával, s 
ameddig nem viszi el a szerelő az áll ott. Én pedig oda adtam neki a Mitsubishit 
arra az időre, ameddig készen lesz az autója, hogy tudjon munkába járni.  
 
Kulin Béla képviselő: Már többen is jelezték, hogy a Baromlak félé az utak 
járhatatlanok, a fakitermelők tegyék rendbe.  
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Görög László polgármester: A Képviselő- testület hozzon egy határozatot, 
abban szabjon meg egy határidőt, hogy hozzák rendbe az utakat. 
 
Molnárné Goda Gabriella képviselő: Szerintem erre nincs szükség, a 
vállalkozókkal meg lehet beszélni ezt a dolgot, biztosan meg fogják csinálni. 
 
Görög László polgármester: Ezt én is jó megoldásnak tartom, fel fogjuk venni 
velük a kapcsolatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 
 

k.m.f. 
 
 

Görög László       Dr. Lakatos Péter 
polgármester       jegyző 
 
 
 
      Kapási József              Kulin Béla 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
  
 
 
  
 
 
 
 


