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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. május 
30-án megtartott testületi üléséről. 

 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Kapási József, Pócsi Józsefné, Kulin Béla képviselők. 

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 

Meghívottak: Nagy László Polgárőrség elnöke 

     Szabóné Nagy Csilla védőnő 

     Dr. Szlinszky Éva háziorvos 

      Dánfi Brigitta családgondozó 

 

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, 1530-kor az ülést 
megnyitja. 

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő 
jelen van. 

Bejelenti, hogy Pintye Magdolna és Gyurkovics Anna képviselők előre jelezték, 
hogy később érkeznek a testületi ülésre. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megszavazza a napirendi 
pontokat. 

1./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 

 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 

2./ A települési folyékony hulladékkezelésről szóló 17/2005.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 

3./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet megtárgyalása 

 Előadó: Dr. Lakatos Péter (írásbeli előterjesztés) 
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4./ Az 5/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet /szociális rendelet/ módosítása 

 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 

5./ Az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2003.(IV.28.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 

6./ Gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása 

 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 

7./ Erdővásárlás /Hetey Károly hagyatéka/ ügyében döntés 

 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 

8./ Egyebek 

 

A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Goda Ferencné költségvetési előadó. 

 

 1./ Napirend: A két ülés között történt eseményekről 

Görög László polgármester: Dr. Szlinszky Éva háziorvossal együtt voltunk 
Balkányban egy megbeszélésen. Abban állapodtunk meg, hogy Balkány 
részletes elszámolást fog küldeni a társulásban együtt működő 
Önkormányzatoknak. Még eddig nem kaptunk semmit, de ha a következő 
testületi ülésig megérkezik, akkor arról természetesen tájékoztatni fogjuk a 
Testületet. 

- Beadásra került a pályázat a komposztáló ládákkal kapcsolatban. A héten 
beszéltem a Solymosi Viktorral, s megígérte, hogy küldeni fognak 2 darab ládát 
mintába és szórólapokat.  

- El lettek zárva a közkutak a faluban, s ezt sokan sérelmezték. Csak ezzel az a 
probléma, hogy sokan onnan locsoltak, s ezt az Önkormányzatnak kell kifizetni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Tájékoztatás képen csak annyit szeretnék 
elmondani, a jogszabály azt mondja azokban az utcákban, ahol nincs bevezetve 
a vezetékes víz, ott egy közkutat biztosítani kell. Az előző Képviselő- testület 
azért záratatta el a közkutakat, mert olyan célra is használták, amelyre nem 
kellene.  
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Pócsi Józsefné képviselő: Nekem is jelezték, hogy a temetőben, akinek a Zrínyi 
utca felőli részben vannak eltemetve a hozzátartozói, azoknak is fentről kell 
cipelni a vizet, s ez az idős embereknek ez nagyon megterhelő.  

Görög László polgármester: Ezt nagyon sajnálom, csak az a baj, hogy ezt 
mások pedig kihasználják.  

Pócsi Józsefné képviselő: Azt nem lehetne kérni a Vízműtől, hogy a temetőben 
ezen a részen is legyen egy közkút, hogy ne kelljen messziről cipelni a vizet.  

Görög László polgármester: Ezt meg fogom kérdezni, s ha lesz rá lehetőség, 
meg is fogjuk csináltatni.  

/Gyurkovics Anna képviselő megérkezett/ 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el. 

 

2./ Napirend: A települési folyékony hulladékkezelésről szóló 17/2005.(XII.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az előterjesztéshez kiegészítést nem szeretnék 
hozzátenni. Itt csak arról van szó, hogy a Képviselő- testület megbízta az új 
szolgáltatót, s ennek a döntésnek az átvezetésére kerül most sor, hogy a 
rendeletünk a jogszabálynak megfeleljen. 

Pócsi Józsefné képviselő: Azt szeretném kérni, hogy a Tranzit 1 Kft 
telefonszáma legyen kifüggesztve a hirdetőtáblára, hogy a lakosság is értesüljön 
róla. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Minden háztartásba eljutattuk a cég elérhetőségeit, 
de természetesen ki fogjuk tenni a hirdetőtáblára. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    9/2011.(VI.02.) önkormányzati 

    r e n d e l e t e  
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a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
17/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. §. tekintetében a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 23.§. b) pontjában, a 
2.§. tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló2000. évi XLIII. Törvény 
23.§. f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. Törvény 21.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a következőket rendeli el: 

1.§. 

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2005. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A települési folyékony hulladék összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes 
elhelyezési feladatait a közszolgáltatás ellátására kiírt egyszerűsített 
közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetett Tranzit – 1 Kft-t (4034 Debrecen, 
Hétvezér u. 21) közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés megkötésétől 
számított 5 évig kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.  
 

2.§. 
 

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2005. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet 8.§. (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
A folyékony hulladék gyűjtéséért, elszállításáért és ártalommentes 
elhelyezéséért a tulajdonos a 2011. évben bruttó 1670 Ft/m3 díjat köteles fizetni. 

 

3.§. 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Nyírgelse, 2011. május 30. 
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Görög László                                                                    Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                  jegyző 

 

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 

3./ Napirend: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megtárgyalása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A Tisztiorvos Úrtól kaptam egy levelet, amelyben 
felhívja a figyelmünket arra, hogy az egészségügyről szóló törvény értelmében 
az Önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani az orvosi körzethatárokat, 
illetve a tisztiorvosnak a rendelt alapján nyilvántartást kell vezetnie. Mivel 
nekünk eddig ilyen rendeletünk nem volt, ezért most ezt előterjesztettem a 
jelenlegi állapotoknak megfelelően. Ezt megküldtem a háziorvosunknak is 
véleményezés céljából.  

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

10/2011.(VI.02.) önkormányzati 

    r e n d e l e t e 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

Háziorvosi körzet 

Nyírgelse Község Önkormányzata teljes illetékességi területe egy vegyes 
háziorvosi körzetet alkot. A körzet Székhelye: 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 47. 
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2.§. 

Fogorvosi körzet 

Nyírgelse Község Önkormányzata teljes illetékességi területe Szakoly Község 
Önkormányzata teljes illetékességi területével alkot egy fogorvosi körzetet. A 
körzet Székhelye: 4234 Szakoly, Mátyás Király u. 11. 

 

3.§. 

Védőnői körzet 

Nyírgelse Község Önkormányzata teljes illetékességi területe egy védőnői 
körzetet alkot. A körzet Székhelye: 4362 Nyírgelse, Petőfi tér 2. 

 

4.§. 

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat 
intézményfenntartó társulás formájában működő Központi Egészségügyi 
Ügyeleti Szolgálat útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 4233 Balkány, 
Benedek u. 4. 

5.§. 

Iskola egészségügyi ellátás 

Az iskola egészségügyi ellátás a háziorvos, a fogorvos és a védőnő útján 
biztosított a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda ( székhelye: 4362 
Nyírgelse, Petőfi tér 4.) közoktatási intézményben az óvodai nevelésben, iskolai 
oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.  

6.§. 

Ez a rendelet  2011. június 3. napján lép hatályba. 

Nyírgelse, 2011. május 30. 

 

Görög László                                                          Dr. Lakatos Péter            
polgármester                             jegyző 
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Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 

4./ Napirend: Az 5/2009.(V.06.) önkormányzati rendelet /szociális rendelet/ 
módosítása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: December 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben a 
szociális törvény módosítása, amely rendeletalkotási kötelezettséget ír elő az 
Önkormányzatnak, illetve lehetőséget ad a Képviselő- testületnek arra, hogy a 
bérpótló juttatás folyósításának feltételeként a jogosultak számára a 
lakókörnyezet tisztántartását írja elő. A rendelet tervezetben ennek a 
szabályozására teszek egy javaslatot. A szociális segély vonatkozásában is 
módosították a szociális törvényt, amely szintén szabályozási kötelezettséget ír 
elő a Képviselő- testületnek. A törvényben megfogalmazott feltételeken túl 
szociális segélyt kaphat még az a rászoruló személy is, aki a rendeletben 
meghatározott vagy anyagi, vagy egészségi állapotára való tekintettel megfelel a 
feltételeknek. Az én javaslatom szerint szociális segélyt még egyedülálló 
személyek is kaphatnak, akik saját háztartásukban 14. életévét, de a 18. életévét 
be nem töltött nappali tagozaton tanuló gyermeket nevelnek, de ennek az legyen 
a feltétele, hogy a tanuló igazolatlanul 10 óránál többen nem hiányozhat az 
iskolából. A rendelet- tervezet második része pedig a lakókörnyezet 
tisztántartására irányul.  

/Pintye Magdolna képviselő megérkezett/ 

Tiszta legyen a lakás, illetve az épület udvara, kertje is rendben legyen. Nekem 
ez a javaslatom.  

Kulin Béla képviselő: Ezt kinek a jogköre elbírálni? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: A szociális törvény rendelkezései szerint a jegyző 
feladata, neki kell ellenőriznie. Én ezt úgy gondoltam, hogy igénybe fogom 
venni a családgondozó és a szociális ügyintéző segítségét is. Egy előzetes 
ütemterv alapján rendszeresen ellenőrizni fogjuk a házakat, ahol bérpótló 
juttatásban részesülők laknak, s meg fogjuk tenni a kellő intézkedéseket.  

Gyurkovics Anna képviselő: az üres telkekre is vonatkozik ez az intézkedés? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: az nem ide tartozik, de más törvény alapján a 
jegyzőnek kell kiküldeni a felszólításokat, s meg fogom tenni a szükséges 
intézkedéseket.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: A parlagfű irtásával mi a teendő? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Június 30-ig minden évben szoktam készíteni egy 
lakossági felhívást, ezt most is meg fogom tenni. 
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Kulin Béla képviselő: Vannak olyan házak, amelyekben már évek óta nem 
lakik senki, s életveszélyessé váltak. a tulajdonosokat fel kellene szólítani, hogy 
lakják rendbe a portát.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt is felém kell bejelenteni, hogy fel tudjam 
szólítani a tulajdonosokat.  

Pintye Magdolna képviselő: A kerítéstől az utcáig terjedő terület kinek a 
tulajdona? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez nem a lakóé, közterület, de azt mondja a 
jogszabály, hogy az ingatlan tulajdonosának a kötelessége a tisztántartása.  

Pintye Magdolna képviselő: Amit még meg szeretnék kérdezni, az a 
komposztáló ládák kérdése. Mindenkinek ez lenne a kötelessége? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez a rendelet a bérpótló juttatásban részesülőkre 
vonatkozik. 

Pintye Magdolna képviselő: Én ezt nem támogatnám. Falun lakunk, nem 
gondolom, hogy a zöldet csak komposztáló ládákban lehetne tárolni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez azért lenne jó megoldás, mert a növényi 
hulladékot nem a szemetes kukába dobálnák, hanem ezekbe a ládákba lehetne 
tárolni. Mindig abból van a probléma, hogy sokat kell fizetni a 
szemétszállításért, ezzel lehetne csökkenteni az elszállítandó hulladék 
mennyiségét.  

Pócsi Józsefné képviselő: Akkor csak komposztáló ládába lehet tárolni a 
növényi hulladékot? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez csak egy javaslat a Képviselő- testület dönti el, 
hogy egyet ért e ezzel. 

Pócsi Józsefné képviselő: Én azzal egyet értek, hogy az egyedülálló szülő 
kapjon szociális segélyt, de a hiányzásokat ki fogja ellenőrizni? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az iskolának, ha a tanuló hiányzása eléri a 10 órát, 
akkor kötelessége nekem, a jegyzőnek ezt írásban jelenteni, s így lehet 
ellenőrizni.  

Nekem, mint előterjesztőnek lenne egy módosítási javaslatom. Akkor a 
Képviselő Asszony kérésére töröljük ki a rendelet 2.§. (3) bekezdésének d) 
pontját, miszerint kerti növényi hulladék csak komposztáló helyen kerüljön 
tárolásra. 

Pócsi Józsefné képviselő: Én azért nem tudom elfogadni ezt a rendeletet, mert 
túlságosan szigorúnak tartom.  
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Át kell dolgozni ezt a rendelet- 
tervezetet a helyi viszonyoknak megfelelően, én sem tudom ezt így elfogadni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt is meg kell érteni, hogy ez a rendelet csak a 
bérpótló juttatásban részesülőkre vonatkozik, nem a falu egész lakosságára.  

Kulin Béla képviselő: Nekem is az a véleményem, aki egész nap otthon van, 
nem dolgozik, ennyit megtehet, hogy a lakókörnyezetét tisztán tartsa.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Képviselő- testület 3 igen, 3 tartózkodás és 1 ellene szavazattal nem fogadta el 
a szociális rendelet módosítását. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Kérek a Képviselő- testülettől 1 héten belül írásban 
iránymutatást, hogy akkor mi alapján készítsem el a rendelet- tervezetet.  

 Van még egy másik lehetősége a Képviselő- testületnek, nem kötelező 
szabályozni ilyen lakhatási tisztántartást. Akkor mondhatja azt a Képviselő- 
testület, hogy nem kíván ezzel foglalkozni, hagyjuk ki a rendeletből.  

Görög László polgármester: Arról senki se feledkezzen el, hogy ez csak a 
bérpótló juttatásban részesülőkre vonatkozna és nem a falu lakosságára. Én is 
azt javaslom, hogy a Képviselő- testület 1 heten belül tegye meg a javaslatát, 
hogy a Jegyző Úr el tudja készíteni az új rendelet- tervezetet.  

 

Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következet. 

 

5./ Napirend: Az Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2003.(IV.28.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az április 21-i testületi ülésen a Képviselő- testület 
úgy döntött, hogy a működési kiadásaink folyamatos finanszírozásához 10 M Ft 
folyószámlahitel felvételének lehetőségét kéri az OTP Banktól. Mi május 06-án 
írtuk alá a szerződést. A folyószámla szerződés megkötésekor az OTP Bank 
feltételként szabta, hogy az Önkormányzat fedezetként 2 M Ft értékű 
tehermentes ingatlant kell, hogy felajánljon az OTP javára. Én az Önkormányzat 
ingatlanvagyon- kataszterét átnéztem, én azt nem tudom, hogy mi oknál fogva 
az összes önkormányzati vagyon korlátozottan forgalomképes vagyonként van 
nyilvántartva, ami azt jelenti, hogy jelenleg egyetlen egy vagyontárgyunk sem 
idegeníthető el. Jelzálogjog biztosítására mi javasolnánk a József Attila utcai 
lakást felajánlani, amelynek az értéke az ingatlanvagyon- kataszter szerint 2.120 
e Ft. Emiatt az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletet módosítani kell, 
mivel forgalomképessé nyilvánítani egy vagyontárgyat csak a Képviselő- 
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testület egyetértésével lehet. Kérjük, hogy a folyószámlahitel folyósítása 
érdekében a Képviselő- testület járuljon hozzá a rendelet módosításához.  

Pócsi Józsefné képviselő: Azt gondolom, biztosan oka van annak, hogy minden 
egyes ingatlanunk korlátozottan forgalomképes. Talán éppen ezért, hogy bármi 
baj történik, ne lehessen elidegeníteni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt én értem, csak ha az Önkormányzat nem kapja 
meg a 10 M Ft-ot akkor csődbe megyünk. 

Görög László polgármester: Ez kell nekik biztosítékként, hogy folyósítani 
tudják nekünk a 10 M Ft-ot.  

Kulin Béla képviselő: Ez csak úgy látom 1 évre szól, jövőre meg kell 
hosszabbítani? 

Görög László polgármester: Igen ez így van, jövőre újra kell kérni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az tényleg igaz, hogy 1 évre szól, de az 
Önkormányzat már évek óta görgeti maga előtt, mivel a szerződést minden 
évben megújítjuk fizetőképességünk biztosítása érdekében. Ez jelzálogjogot 
jelet. Ha az Önkormányzat nem tudja visszafizetni a hitelt, akkor viszik el a 
házat.  

Görög László polgármester: Sajnos más olyan ingatlanunk nincs, amelynek az 
értéke eléri a 2 M Ft-ot. A másik szolgálati lakásra pedig nem lehet jelzálogjogot 
bejegyeztetni, mert az pályázati pénzből vásárolta az Önkormányzat, s ezzel 
szemben kötelezettségeink vannak.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Szerintem más ingatlant kellene 
felajánlani, valami olyasmit, amire most jelenleg nincs szükségünk.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az a baj, hogy nincs erre időnk, hogy ezen sokat 
rágódjunk, mert holnap ezt be kell vinni az OTP-be, hogy tovább folyósítsák a 
hitelt.  

Goda Ferencné költségvetési előadó: Azért gondoltunk erre az ingatlanra, mert 
a 2 M Ft értéknek meg kell lennie. Ennek az ingatlannak megfelelő az értéke, 
jelen pillanatban használaton kívül is van. Az OTP sem fogad el mindenféle 
ingatlant fedezetként. Abban az esetben, ha szolgálati lakást ajánlunk fel 
fedezetként, akkor elfogadják a helyi adós értékbecslését is. Ha más ingatlant 
ajánlunk fel, akkor lehet, hogy ingatlan szakértőt kell hívni, s a annak a díját is 
ki kell fizetni.  

Görög László polgármester: Most jelen pillanatban ezt tudjuk felajánlani 
biztosítékként, de lehet, hogy jövőre ezt módosítani fogjuk, s majd erdőt fogunk 
felajánlani, amennyiben elfogadják. Ha a múlt héten meg lett volna tartva a 
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testületi ülés, akkor még lehetett volna egyezkedni az OTP-vel, de a határidő 
rövidsége miatt erre már nincs lehetőség.  

Goda Ferencné költségvetési előadó: Más olyan ingatlanunk, ami önmagában 
2 M Ft-ot ér nincs, a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanokat pedig úgy sem 
fogják elfogadni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az is pénzbe fog kerülni, hogy a jelzálogjogot 
rátetessük és levetessük majd az épületről. A működésünkhöz viszont 
elengedhetetlen a folyószámla hitelkeret.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    11/2011.(VI.02.) önkormányzati 

    r e n d e l e t e  

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2003. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 79.§. (2) bekezdésének b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. §. (1) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
következőket rendeli el: 

1.§. 
 

Az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2003. (IV.28.) önkormányzati mellékletét 
képező ingatlanvagyon-kataszter „korlátozottan forgalomképes vagyon helyi 
döntés alapján „című részének 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát 1/1 hányadban képező, 
Nyírgelse, belterületi 69 hrsz-ú, lakóház, udvar megjelölésű 2392 m2 területű, a 
valóságban Nyírgelse, József Attila u. 11. szám alatti ingatlant forgalomképessé 
minősíti át. 
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2.§ 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Nyírgelse, 2011. május 30. 

 

Görög László                                                                      Dr. Lakatos Péter 

polgármester                                                                                  jegyző 

 

A Képviselő- testület egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

29/2011.(V.30.) h a t á r o z a t a  

ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséről 

A Képviselő- testület 

1./ hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. május 6. napján 
Nyírgelse Község Önkormányzata és az OTP Bank 
Nyrt. között megkötött folyószámla- hitelkeret 
szerződés biztosítékaként az Önkormányzat tulajdonát 
képező Nyírgelse belterületi 69 hrsz-ú lakóház, udvar 
megjelölésű 2392 m2 területű, a valóságban Nyírgelse, 
József A. u. 11. szám alatti tehermentes és 
forgalomképes ingatlanra az OTP Bank Nyrt. javára 15 
millió forint erejéig jelzálogjog (elidegenítési és 
terhelési tilalom) kerüljön bejegyzésre. 

2./ Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 
OTP Bank Nyrt. zálogjogának nyilvántartásba történő 
bejegyzése ügyében az illetékes Földhivatalnál járjanak 
el. 
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3./ Határidő: 2011. május 31. 

 

Sorrendben a hatodik napirendi pont tárgyalása következett. 

 

6./ Napirend: Gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Az Önkormányzatnak minden év május 31-ig egy 
átfogó értékelést kell készítenie a gyermekvédelmi feladok ellátásáról. Ezt a 
Képviselő- testületnek meg kell tárgyalnia, s az értékelést pedig a megyei 
Kormányhivatalnak meg kell küldeni. Ennek a tartalmi elemeit a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló Kormányrendelet 10. számú 
melléklete tartalmazza. Az előterjesztés a rendeletnek megfelelően került 
összeállításra, mely a Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat beszámolóját 
tartalmazza, illetve a Nyírlugosi Rendőrőrs is készített egy beszámolót 
Nyírgelsén a gyermekkorúak és fiatalkorúak által elkövetett 
bűncselekményekről. A jegyző gyámhatósági feladatkörébe tartozó ellátásokról 
pedig én készítettem egy összefoglaló jelentést. Ennek alapján kérem a 
Képviselő- testületet, hogy fogadja el a gyermekvédelmi beszámolót.  

Pócsi Józsefné képviselő: A kiküldött testületi anyagban én hiányosnak tartom 
az előterjesztést, nekem ez így nem egyértelmű. Nekem csak az általános rész 
van meg.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Elnézést kérek a mulasztásért, hivatali hiba történt, 
ha mindenki egyetért vele felolvasom a beszámoló hiányzó részeit. 

Dr. Lakatos Péter jegyző felolvassa a beszámolót.  

A Képviselő- testület tagjai megköszönik a tájékoztatást.  

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

28/2011.(V.30.) h a t á r o z a t a  
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a gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő- testület 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja 

 

Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett. 

7. Napirend: Erdővásárlás /Hetey Károly hagyatéka/ ügyében döntés 

Görög László polgármester: Még a Földesi László idejében az Önkormányzat 
beültetett egy olyan területet, ami néhai Hetey Károly szakolyi lakos tulajdonát 
képezte. Most a fia Hetey Zoltán örökölte a földterületet, le is hagyatékoztatta. 
Mi próbáltunk vele tárgyalni olyan módon, - mivel még mindig szántónak van 
minősítve a terület, 2,7 ha-ról van szó- hogy adnánk érte ugyanakkora szántó 
területet, de ebbe ők nem mentek bele. Ügyvéddel jött, és ajánlatot tettek nekünk 
az erővel kapcsolatban. Ők 1 M Ft-ért felajánlják nekünk a földterületet 
megvásárlásra. Ennek a 2,7 ha területen úgy oszlik meg a fa mennyisége, hogy 
kb. 70%-ba az Önkormányzat ültetett egy 10-12 éves új telepítésű akácerdőt, a 
30%-a pedig kb. 30 éves akácerdő. Azzal az ajánlattal jöttek hozzánk Hetey 
Zoltánék, hogy 1.093.800 Ft vételáron felajánlják nekünk ezt a területet 
megvásárlásra úgy, hogy a 30 éves akácerdőt letermelik, erről készült egy 
jegyzőkönyv is.  

Pócsi Józsefné képviselő: Azt nem értem, hogyan lehetett így beültetni a 
területet, ha az nem is az Ön kormányzat tulajdona. Hogyan adták meg rá a 
támogatást és a telepítési engedélyt? 

Gyurkovics Anna képviselő: Ha szántföldként van nyilvántartva, akkor miért 
kér érte ilyen magas összeget? 

Görög László polgármester: Ez az összeg a 2,7 ha földterületnek az ára. 
Semmilyen kompromisszumra nem hajlandó, csak arra, hogy eladja nekünk az 
egészet, de letermeli róla a 30 éves erdőt.  

Pócsi Józsefné képviselő: Nem fogad el olyan ajánlatot sem, hogy letermeli 
róla a 30 éves erdőt, de a földterületért nem kér pénzt?  

Görög László polgármester: Akkor, ha nem vágja le a fát 2 M Ft-ot kér. Azt 
mondták ők felmérették, s ennek ennyi az értéke.  
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Pócsi Józsefné képviselő: Nekünk a földterületre nincs szükségünk. Az nem 
lenne jó megoldás, hogy letermeljük róla a fát, s a többit otthagyjuk neki? 

Görög László polgármester: Itt értéke jelen pillanatban nem a fának van, 
hanem a földnek. Az erdő pedig még olyan fiatal, hogy kár lenne elpocsékolni. 
Ha a 30 éves erdőt letermeli, akkor nem kell kituskóztatni, mert majd tőről 
kihajt, s idővel erdő lesz újra belőle.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ezt én igazságtalannak tartom, 
hogy az erdőt is le akarja termelni, de a földnek az árára is igényt tart. 

Görög László polgármester: Javaslatokat kérek, hogy tolmácsolni tudjuk azt a 
Hetey Zoltán ügyvédjének, mert nekünk vele kell tárgyalni.  

Pócsi Józsefné képviselő: Az nekem egyáltalán nem egyértelmű, hogy ezzel 
eddig miért nem foglalkozott senki. A tulajdonos sem vette észre, hogy valaki 
beültette az ő területét? 

Görög László polgármester: Ezt senki nem bolygatta a múltban, s a tulajdonos 
sem foglalkozott vele. 

Gyurkovics Anna képviselő: A 13 év alatt a fa nőtt, annak az értékét ki kellene 
számolni. 

Görög László polgármester: Én is ahhoz ragaszkodtam, hogy fizesse ki 
nekünk a fa értékét, de ő azt nem vállalja. Elmehetünk polgári perre is, ami 
évekig elhúzódhat. Letermelni nincs értelme, mert még nagyon gyenge az erdő. 
Hosszú évek óta hozzá sem volt nyúlva, nem kellene elpocsékolni. Ha ezt a 
területet megvásárolnánk, akkor lenne egybe egy 10 ha erdőnk, amivel már 
tudnánk mit kezdeni.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nekünk az a 30 éves erdő is jó 
lenne. 

Görög László polgármester: Még elő fog állni egy olyan probléma is, hogy a 
területi viszonyok, határok sem letisztázottak. Én azt kértem, hogy ez legyen az 
ő feladata, méretesse ki a területet, hogy tudjuk biztosan milyen nagyságú 
területről van szó, ezt ő vállalta is. Amennyiben a Képviselő- testület igent 
mond, Hetey Zoltán vállalta, hogy kiméretteti a területet, letermeli a 30 éves 
erdőt, s átadja az Önkormányzatnak 1.093.800 Ft ellenérték kifizetése fejében. 
Ha ragaszkodunk a 30 éves erdőhöz is, akkor a területnek 2 M Ft az eladási ára. 
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Én azt is javasoltam, hogy megvesszük a 12 éves erdő területét, méretessük 
külön, de ő ebbe nem ment bele.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nekem az a véleményem, hogy 
most ezzel várnunk kellene, hivatkozva az Önkormányzat anyagi helyzetére és 
az erdészeti törvényre, miszerint most úgy sem lehet az erdőt levágatni. Kérjük 
meg, hogy ő is várjon türelmesen, s legyen szíves alkalmazkodjon hozzánk. 

Görög László polgármester: Azt be tudjuk bizonyítani, hogy az Önkormányzat 
ültetette be, tárcsáztatta, művelte. Erre ők azt mondták, örüljünk annak, hogy 
elállnak a bérleti díjtól, s nem kérik visszamenőleg.  

Pócsi Józsefné képviselő: Nem lehet erről megkérdezni egy ügyvédet? Mit 
lehet ilyenkor tenni, ha mi ültetettük be, de mégse a mienk. 

Görög László polgármester: Mi már megkérdeztük egy ügyvédet, ő azt 
mondta korrekt az ajánlat, de szívesen lefénymásolunk egy példányt a 
jegyzőkönyvből, s ki lehet kérni egy másik ügyvéd véleményét is. Az idő 
viszont sürget minket, mert holnap jár le a határidő. Meg kellene egyeznünk 
abban, hogy milyen választ írjunk nekik.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mi jelen pillanatban nem tudjuk a 
kért összeget kifizetni, de felajánljuk neki a 12 éves erdőt megvásárlásra.  

Görög László polgármester: Én azt javaslom, hogy húzzuk az időt arra 
hivatkozva, hogy most a 30 éves erdőt sem vághatja ki, mert nem kapna rá 
vágási engedélyt, s a jegyzőkönyvet pedig egy másik ügyvéddel is meg kell 
nézetetni, s mondja el ő is a véleményét. 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozásszólás nem hangzott el. 

 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    30/2011.(V.30.) h a t á r o z a t a 

    erdővásárlás ügyében 
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A Képviselő- testület 

1./ nem kívánja megvásárolni a felajánlott földterületet 
az alábbi okok miatt: 

a.) az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete ezt nem 
teszi lehetővé 

b.) az erdészeti törvény értelmében jelen időszakban 
fakitermelés nem engedélyezhető 

2./ felkéri a polgármester, hogy a tudomásukra hozott 
jegyzőkönyvet az Önkormányzat ügyvédjének 
megmutatni szíveskedjen véleményezés céljából 

 

Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett. 

 

8./ Napirend: Egyebek 

Kulin Béla képviselő: A temetőben most voltam, s a hűtő nagyon gyengén hűt, 
s a hangszóró sem működik tökéletesen, jó lenne megcsináltatni.  

Görög László polgármester: Én is tudok róla. Holnap fogunk szólni egy 
szerelőnek.  

Pintye Magdolna képviselő: a hangszórónak az a baja, hogy nem lehet 
normálisan hozzácsatlakoztatni az erősítőhöz, s azért nem szól. 

Görög László polgármester: A Telenor ismételten kéri a bérleti díj 
csökkentését. A múltkor azt monda a Képviselő- testület, hogy ne csökkentsük, 
de ők pedig azt írták a levelükben, amennyiben nem egyezünk bele a bérleti díj 
csökkentésébe, akkor elviszi az antennát. Mivel Nyírmihálydival közös a torony, 
nekik is bele kell ebbe egyezni, én nem támogatom a bérleti díj csökkentését, az 
Önkormányzat anyagi helyzetére hivatkozva.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    31/2011.(V.30.) h a t á r o z a t a 

    a Telenor bérleti díj csökkentése ügyében 

A Képviselő- testület 

a Telenor ismételt bérleti díj csökkentés kérelmét 
elutasította, az Önkormányzat anyagi helyzetére való 
tekintettel 

 

Görög László polgármester: Az Önkormányzat nyert az EU Élelmiszersegély 
program keretében 10 raklap élelmiszert, amelyet holnap fognak elhozni. 
Pénteken és hétfőn kerülnek kiosztásra. Liszt, 2 féle tészta és vaníliás karika lesz 
a csomagban. Minden lakás, illetve család fog kapni, mindenkit időben fogunk 
értesíteni. 

Pócsi Józsefné képviselő: Ezzel kapcsolatban az a javaslatom, hogy le kell 
szabályozni melyik utca mikor jöjjön, mert akkor egyszerre sokan lesznek.  

Görög László polgármester: Szeretném kikérni a Képviselő- testület 
véleményét a fűvágással kapcsolatban, mert sokan jelzik, hogy igényt tartanának 
a szolgáltatásra. Természetesen aki idős és egyedülálló megcsináljuk neki 
ingyen, de mások is megkeresnek ezzel a problémával. 

Gyurkovics Anna képviselő: Meg kell határozni egy bizonyos összeget, 
amelyet befizet, akkor kérheti a szolgáltatást.  

Görög László polgármester: Éppen erre akartam kitérni, mert ebben a 
hónapban is közel 100 e Ft-ba került a fűnyírás.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: A fűkasza fogyasztása üzemórára van.  

Goda Ferencné költségvetési előadó: Ez igaz, de az sem mindegy, hogy 
milyen nagy a terület, s mekkora rajta a fű, mert attól is függhet a fogyasztása.  

Görög László polgármester: Természetesen az intézményeknél, a 
közparkoknál, templomnál megcsináljuk úgy mint eddig, szabjunk meg egy 
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korhatárt, s ha egyedülálló akkor megcsináljuk a fűnyírást ingyen, aki pedig nem 
esik be ebbe a kategóriába, s kéri a szolgáltatást, akkor fizesse ki.  

Van még egy másik felvetésem is. Az Önkormányzat vásárolt egy MTZ-t és egy 
pótkocsit is. Én úgy gondolom, aki kifizeti a szállítási díjat, az vehesse igénybe 
ezt a jellegű szolgáltatást is.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt is az üzemanyag fogyasztási norma alapján ki 
lehet számolni mennyit fogyaszt 1 km-en, s így meg lehet állapítani a díjat.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Vannak a faluba mezőgazdasági 
vállalkozók, akik szállítással is foglalkoznak, ide fizetik az ipaűzési adót is, 
azoktól ne vegyük el a munkát.  

Görög László polgármester: De ha tőlünk vásárolja meg a tűzifát, akkor 
hogyan mondjam neki, hogy nem szállítjuk haza, hívjon más fuvarost, én ezzel 
csak segíteni akartam.  

/Megérkezett Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere és Pásztor Sándor Szakoly 
alpolgármestere/ 

Görög László polgármester: Most pedig szeretném, ha egy kicsit eltérnénk a 
napirendi pont tárgyalásától. Régebben beszélgettünk már az iskola társításáról, 
a szakolyi Polgármester Asszony szeretné elmondani az ő elképzeléseit ezzel 
kapcsolatban. 

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Az Önkormányzatunk a Többcélú 
Kistérségi Társulással a szociális intézménnyel társult. A Társulási 
megállapodás megkötésekor igénybe vettük egy ügyvédi iroda segítségét is, 
mivel önálló intézményként társultunk a Többcélú Kistérségi Társulással. Ez azt 
jelenti, hogy a többlet normatívát megkapjuk, de a szakolyi Önkormányzat 
Képviselő- testülete dönti el, hogy mennyibe kerüljön a étkezés, a szociális 
étkeztetés, a házhoz szállítás, hány főt vegyünk fel. Készítünk egy beszámolót, 
amelyet beviszünk a Többcélú Társulási ülésre, és a társulási ülésen bárki 
megkérdezheti, hogy ez miért kerül ennyibe, miért így fogadtuk el, de senki nem 
szól bele. Ha nem jó döntést hoztunk, akkor a szakolyi Önkormányzatnak kell 
kiegészítenie az állami normatívát. Ha a 2010. évet veszem alapul, akkor a 
szociális intézményünknél 2 M Ft megtakarítás tapasztalható. 2011. évben a 
szociális étkezésben részesülők számát megdupláztuk, jelen pillanatban 270 Ft-
ba kerül egy ebéd házhozszállítással, s a házi gondozásért nem kérünk semmit. 
Az iskola társulással kapcsolatban Biri Képviselő- testülete keresett meg 
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bennünket, mert kötelezték őket, hogy társulási formában működtesse az 
óvodáját és az iskoláját. Előtte tárgyalásokat folytattak Geszteréddel, 
Kállósemjénnel, előtte Balkánnyal társultak de nem egyeztek, s ezért fordultak 
hozzánk. Szakollyal kötöttek egy olyan megállapodást, ami azt tartalmazta, hogy 
évente felülvizsgáljuk és az volt itt is a cél, hogy a többlet normatívát igénybe 
tudjuk venni. Szakoly ragaszkodik ahhoz, hogy önálló intézményként társuljon 
továbbra is. Mi nem a Többcélú Kistérségi Társulásba vittük be az 
intézményünket, hanem két külön álló intézmény között jött létre a társulás. 
Közben Birivel problémák adódtak. A társulási megállapodásban rögzítettük, 
hogy a személyi jellegű kiadások mekkora összeget jelentenek. Mi nem 
ragaszkodunk a létszámleépítéshez, de ha a személyi jellegű kiadásokat nem 
fedi le a normatíva, akkor az Önkormányzatnak saját forrásból ki kell azt 
egészíteni. Birivel azért bomlott fel a társulás, mert csődeljárás indult az 
Önkormányzat ellen. Külön megállapodásban rögzítettük, hogy a fennálló 
tartozását milyen időkereten belül fizeti ki, melynek egy részét már teljesítette 
is. Ami a legfontosabb, hogy közösen le kell ülni a két Képviselő- testületnek, s 
meg kell beszélni a részleteket. A magam részéről azt tudom ajánlani, hogy úgy 
érdemes társulni az oktatási intézménnyel, hogy a megállapodást évente felül 
kell vizsgálni. Hagyni kell egy szabad teret minden Önkormányzat Képviselő- 
testületének, hogy döntsék el ők, milyen létszámot foglakoztatnak, ha ez 
többletfinanszírozással jár, akkor ki kell fizetni az. Ha ezt nem tudja 
finanszírozni, akkor a létszámleépítésről szóló döntéseket meg kell hozni. Az 
nagyon fontos, hogy minden település önállósága megmaradjon, lehet a 
normatíváról is egyeztetni évközben is.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ez így volt régen, amikor a 
társulások beindultak, akkor lehetett társulni egyenlő félként. nem marad meg 
minden intézmény autonómiája, mert lesz egy gesztor intézmény, s a másiknak 
megszűnik az OM azonosítója. Az én tudomásom szerint jött egy törvény, hogy 
társulni már csak úgy lehet, 1-6. évfolyam marad itt, a 7-8. évfolyamot elviszik.  

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Mindig van gesztor szervezet, ez így 
van, de mi nem szólunk bele, hogy a társult intézmény mit csinál, ha vállalja a 
többletköltségeket. Gesztor szervezet mindenütt van , de az nem mindegy, hogy 
a két intézmény milyen megállapodást köt egymással.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Én most is csak azt mondom, nem 
lehet úgy társulni, hogy megmaradjon itt helyben a 7-8. évfolyam.  
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Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Mikor Birivel társultunk akkor is 
arról volt szó, hogy a 7-8. évfolyamot utaztatni kell, de nem a törvény miatt. 

Pásztor Sándor Szakoly alpolgármestere: Mi is tapasztaltuk ezeket a 
folyamatokat, ami itt is végbe megy Nyírgelsén, de erre megtaláltuk a megfelelő 
megoldást. Két lehetőség van. Vagy mindent megtesz az Önkormányzat annak 
érdekében, hogy az iskolát fenntartsa, de akkor csődbe mehet, a másik lehetőség 
pedig az, hogy rendet tesz az iskolában, mi az utóbbit választottuk.  

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Még egy nagyon fontos dolgot 
elfelejtettem mondani. Mielőtt egy társulás létrejön, a Kormányhivatal kirendel 
egy oktatási szakértőt, ő megvizsgálja, hogyan optimális az intézmény 
fenntartása a diákok létszámát figyelembe véve. Nem biztos, hogy a diákoknak 
kell utazni, a pedagógus is utazhat óraadó tanárként. Arra visszatérve, hogy a 7-
8. osztályt, annak ellenére, hogy a jogszabály előírja utaztatni kell, amikor 
Birivel társultunk nem kötelezett minket erre az oktatási szakértő. A szakértő 
véleményét május 31-e előtt el kell juttatni a Kormányhivatalhoz. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Május 31-ig csak azokat a 
dolgokat kell engedélyeztetni, ami átszervezéssel jár.  

Pásztor Sándor Szakoly alpolgármestere: Szerepet szeretne vállalni az 
oktatásban iskolák átvételével a Kormány. Ezzel kapcsolatban az az első lépés, 
hogy mindent szeretnének tudni az iskoláról. Milyen oktatás folyik, milyen 
óraszámban, milyen létszámmal. A következő lépés lehet, hogy az lesz meg 
fogják határozni, hány pedagógus kell, milyen óraszámban tanítson. Ezt 
mindenkinek tudomásul kell venni, ha a Kormány átveszi az oktatási 
intézményeket, akkor biztosan megszorításokra kell számolni.  

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Ez nagy valószínűséggel 2012. 
szeptember 01-től fog bekövetkezni, de akkor a normatívákat is vissza fogják 
venni. Ha elveszi a feladatot, akkor ez ezzel jár.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Én is javasoltam az előző testületi ülésen, hogy 
hívjunk ki egy oktatási szakértőt, de a Képviselő- testület ezt elvetette. 

Szűcs Gabriella Szakoly alpolgármestere: Ha kijelöli a Kormányhivatal 
hivatalból, akkor nem kell érte fizetni, ha társulni akar az már indok erre. 

Görög László polgármester: Nekünk a szakos ellátottsággal is problémáink 
vannak, ebben is tudna nekünk Szakoly segíteni.  
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Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Nekünk ezzel nincs problémánk, a 
szakos ellátottság biztosítva van, nálunk tanítóból van hiány, ők más 
településekről járnak hozzánk tanítani.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: A szakos ellátottságnak is meg 
vannak a költségei. Társulás esetén részarányosan nekünk fogják leszámlázni 
azokat az órákat, amelyeket nálunk tanítanak.  

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Ez így van, de a szakos ellátottságot 
akkor is biztosítani kell.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ha a Szakolyban alkalmazott 
főállású pedagógus az óráinak a felét itt tanítja le nálunk, akkor a bérének a felét 
is a nyírgelsei Önkormányzatnak kell fizetnie nyáron is. Csak abban az esetben 
tudunk költséget megtakarítani, ha óraadó tanárt alkalmazunk.  

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Ez így van, de a jogszabály azt is 
szabályozza, hogy ki lehet óraadó. Azért is mondtam, hogy a két Önkormányzat 
Képviselő- testületének össze kell ülnie és a tantárgyfelosztáskor ezeket a 
részleteket meg kell beszélni. Az oktatási szakértő azt is megmondja, hogy hány 
főállású pedagógus mellet, hány fő óraadó tanárt lehet alkalmazni.   

Dr. Lakatos Péter jegyző: Május 31-ig lehet dönteni a társulási szándékról, ami 
holnap lesz.  

Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Ha létrejön a társulás és van többlet 
normatíva, akkor minden Képviselő- testület eldöntheti, hogy ebből mit kíván 
finanszírozni.  

Görög László polgármester: A társulással összefüggésben beszélgettünk arról 
is, hogy rendbe lehetne hozatni a Szakoly- Nyírgelse összekötő utat is.  

Szűcs Gabriella Szakoly alpolgármestere: Igen ez egy nagyon fontos kérdés. 
Lesz most erre pályázati lehetőség, arról volt szó, hogy az év második felében 
fogják kiírni a pályázatot. Ha létrejön a társulás, akkor véleményem szerint nem 
érdemes kátyúzni, fel kell teljesen újítani.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ha létrejön a társulás, ha nem, ezt 
az utat akkor is a két Önkormányzatnak kell karbantartania, a együtt kellene 
pályázni.  
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Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere: Ezt a lehetőséget meg fogjuk ragadni, 
mert az utat rendbe kell hozni.  

Az iskolatársulással kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

/Szűcs Gabriella Szakoly polgármestere és Pásztor Sándor Szakoly 
alpolgármestere elhagyja az ülésteremet./ 

Görög László polgármester: Kérem mindenkinek a véleményét Polgármester 
Asszony és Alpolgármester Úr beszámolójával kapcsolatban. Az Önkormányzat 
gazdálkodásért én vagyok a felelős, ha csődbe megyünk, akkor kit fogja 
elvállalni? 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor kellene egy szándéknyilatkozat, ha a 
Képviselő- testület a társulás mellett döntene. 

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Én nem látom annak értelmét, 
hogy elhamarkodott döntést hozzunk.  A társulásról, átszervezésről május 31-ig 
határozni kell, ami holnap lesz.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Meg lehet próbálni annak érdekében is, hogy mit 
mond az oktatási szakértő.  

Pócsi Józsefné képviselő: Ha kijön a Kormányhivatalból az oktatási szakértő, 
akkor nem a Szakollyal való társulási szándék alapján fog minket megvizsgálni? 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Két féle szakvéleményt is 
kérhetnénk tőle, egyik, ha társulunk, másik, ha nem.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor úgy kell kérni a kérelembe, hogy azzal a 
céllal kérjük, szeretnénk társulási tárgyalásokat folytatni Szakollyal, s akkor 
ingyenes a szakértő.  

Görög László polgármester: Ezt szerintem is meg kell próbálni, remélem tud 
nekünk abban segíteni hogyan tudnánk gazdaságosabban üzemeltetni az iskolát 
akár önállóan is.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Ha viszont nem társulunk, s a 
Kormány fogja megmondani, hogy hova kell a gyerekeknek iskolába járni, 
akkor már nem mi leszünk érte a felelősek.  
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Görög László polgármester: azt is figyelembe kell venni, ha még az alapvető 
szakos ellátottságot sem tudjuk biztosítani, akkor hogyan vegyük fel a versenyt a 
környező települések iskoláival? A gyerekeket ezért viszik el.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha ez így megy tovább, akkor csődbe fog menni a 
falu.  

Görög László polgármester: Azt is számításba kell venni, hogy még most 
fizettük vissza a 2009. évi normatíva utolsó részletét, s a 2010. évről is van 1,3 
M Ft. Ezzel mit csináljunk? 

Goda Ferencné költségvetési előadó: 2009. évben normatíva visszafizetési 
kötelezettségünk keletkezett a létszámokból adódóan. Nem volt annyi a gyerek 
létszám, mint amennyi normatíva le lett híva.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Azt is tudomásul kell venni, ha az Állam átveszi az 
oktatást, akkor itt kemény megszorítások lesznek. Egyetlen egy menekülési 
útvonal van, ha időben dönt a Képviselő- testület a fennmaradásról.  

Goda Ferencné költségvetési előadó: Sok az adósságunk is, de úgy nem is 
fogunk előbbre jutni, ha meg sem próbáljuk. Meg kellene nézni annak a 
lehetőségét, hogy mennyi plusz támogatást kapnánk, ha társulnánk. 

Gyurkovics Anna képviselő: Ettől a lehetőségtől nem zárkózunk el, a plusz 
támogatást megnézhetjük, kiszámolhatjuk, de lehet, hogy így sem fogunk 
társulni.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Itt most mindenki a szakos 
ellátottságon lovagol. A faluban is azok a híresztelések járják, hogy a 
pedagógusok nem megfelelő diplomával tanítanak. Ez így nem igaz, mert csak 
arra a szakokra nem megfelelő a képzettsége, amely tantárgyakat felsőbe 
feltanítanak, mert az nem a szakja.  

Pócsi Józsefné képviselő, pedagógus: Emiatt sok sérelem ér minket, de ez azért 
van, mert két szakos pedagógus létszámcsökkentéssel el lett bocs ártva, s a 
helyükre 5 évig nem lehet senkit felvenni.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Mindig arról van szó, hogy a 
pedagógusok nem tesznek semmit annak érdekében, hogy a falu ne menjen 
csődbe. Már 3 éve nincs kifizetve a túlóra, s ingyen ebédeltetünk. A plusz órákat 
is ingyen látjuk el. Mi is megteszünk mindent, de engem már április óta nem 
érdekel, hogy hogyan lesz tovább.  
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Goda Ferencné költségvetési előadó: Ezt így nem lehet elintézni, a 
problémákra megoldást kell találni.  

Görög László polgármester: Hozzuk meg a határozatot, miszerint kérjük 
kirendelni az oktatási szakértőt. 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor azt fogalmazzuk meg, hogy az iskola további 
működése érdekében kérjük a Kormányhivataltól az oktatási szakértő 
kirendelését.  

Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Azt is bele kell fogalmazni, hogy 
társulási szándékkal.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

32/2011.(V.30.) h a t á r o z a t a 

intézményfenntartói társulás létrehozásának 
szándékáról 

A Képviselő- testület 

1./ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102.§. (11) bekezdése alapján kinyilvánítja szándékát a 
helyi önkormányzatok társulásáról és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
8.§-ban meghatározott intézményfenntartó társulás 
létrehozására Szakoly Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő- testületével a nyírgelsei Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és Óvoda közoktatási intézmény 
fenntartására.   

2./ Felkéri a polgármestert, hogy a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 88.§. (6) bekezdése alapján 
a tervezett intézkedést véleményezése céljából 
független közoktatási szakértő kijelölését kérje a 
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivataltól. 
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Görög László polgármester: Szeretnék egy olyan határozatot hozni, hogy 
akinek a gyereke nem ide van beiratkozva óvodába és általános iskolába, az ne 
kaphasson beiskolázási segélyt.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    33/2011.(V.30.) h a t ár o z a t a  

    a beiskolázási segély ügyében 

A Képviselő- testület 

a Nyírgelse Község területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, egyszeri gyermekvédelmi támogatásban 
nem részesülő, de az óvodai nevelésben és az általános 
iskolai oktatásban más településen részt vevő tanulók 
számára tanévkezdési támogatást nem biztosít  

 

Pintye Magdolna képviselő: Van a Művészeti Iskolával egy megállapodásunk, 
hogy működhet itt művészeti oktatás. Beszéltem igazgató nővel, hogy szerződés 
módosítással, vagy egy másik szerződéssel szakképzést is hozna ide ki, ő 
gondozói képzésben gondolkozott. A szerződés módosítás, vagy a másik 
szerződés azért kellene, hogy biztosítjuk neki a helyet, még bérleti díjat is 
fizetne. A művészeti oktatásért nem kell fizetni bérleti díjat, mert azoknak 
fizetni kellene az oktatásért aki nem részesül gyermekvédelmi kedvezményben, 
de ők sem fizetnek így mi sem kérünk bérleti díjat. Ha a Képviselő- testület 
hozzájárul, akkor meg lehetne szervezni az oktatást, s ezért már lehetne kérni 
bérleti díjat is.  

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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Nyírgelse Község Önkormányzat    

    Képviselő- testületének 

    34/2011.(V.30.) h a t ár o z t a 

a Liget Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
szakképzési oktatás kérelme ügyében 

A Képviselő- testület 

    1./ hozzájárul a szakképzési oktatás megszervezéséhez 

2./ felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
szerződés megkötése ügyében járjon el   

     

Görög László polgármester: A Sport Clubnak megkaptam a tavalyi évi 
beszámolóját, szeretném, ha a Képviselő- testület elfogadná.  

/Dr. Lakatos Péter jegyző felolvassa a beszámolót/ 

A Képviselő- testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    35/2011.(V.30.) h a t á r o z a t a 

    a nyírgelsei Sport Club beszámolójával kapcsolatban 

A Képviselő- testület 

a nyírgelsei Sport Club 2010. évi beszámolóját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

 

Dr. Lakatos Péter jegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet, hogy 
a Felső- Tisza- Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség kötelezett minket arra, évente a bezárt hulladéklerakó telepen 
található talajvízfigyelő kútból mintát vegyen, azt bevizsgáltassa, s ennek az 
eredményét küldje meg nekik. A térségünkben két cég végez ilyen jellegű 
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vizsgálatokat, a Nyírségvíz Zrt. és a Debreceni Vízmű Zrt. Én mind a két cégtől 
árajánlatot kértem. A Debreceni Vízmű Zrt. 31.490+ Áfa a Nyírségvíz Zrt. 
30.088 Ft+ Áfa összegért végzi el a vizsgálatot. A Nyírségvíz Zrt. kedvezőbb 
ajánlatot adott, ezért vele fogom elvégeztetni a vizsgálatot. A vizsgálat 
eredményéről be fogok számolni a Képviselő- testületnek. 

Pintye Magdolna képviselő: Van az Önkormányzatnak egy területe, amelyre 
pályázatot adott be, hogy beültessük akácfával. Ennek nem jár még le a 
határideje? 

Görög László polgármester: Az a probléma, hogy az MVH-nál nem volt 
regisztrációs számom. Mire ez megérkezett, kifutottunk az ültetési határidőből. 
Ősszel erre sort fogunk keríteni.  

Goda Ferencné költségvetési előadó: Nem is a polgármester regisztrációs 
számával volt a probléma, hanem a Jegyző Úr írta alá a pályázatot a választás 
után, neki nem volt meghatalmazása, s ezt egy hónapja derült ki, akkor szóltak 
az Erdőfelügyelősségtől.  

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Tavaly óta miért kellett ennyit 
várni? 

Goda Ferencné költségvetési előadó: Nincs még okiratunk a támogatásról. Ha 
előre eltelepítjük, és nem kapjuk meg a támogatást, akkor hogy számolunk el 
vele. 

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Akkor sem értem annak az okát, 
miért kellett ennyit várni, miért nem kellett betelepíteni.  

Dr. Lakatos Péter jegyző: Abból is baj lett volna, ha úgy ültetjük be a területet, 
hogy nincs meg a támogatási okirat.  

Pintye Magdolna képviselő: Akkor mi az előzőekben félre lettünk tájékoztatva, 
mert azt mondta a volt polgármester, hogy megkaptuk a támogatást be lehet 
ültetni a területet. 

Goda Ferencné költségvetési előadó: Még nincs meg a támogatási okirat, a 
múlt hónapban szólítottak fel bennünket hiánypótlásra. Amint lehetőségünk lesz 
rá, azonnal be lesz telepítve. 

A következőkben Görög László polgármester a Falunap részleteiről tájékoztatja 
a Képviselő- testület tagjait, s ezzel kapcsolatban megbeszélést tart. 
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A napirendi ponttal 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 

 

 

       Pócsi Józsefné                 Molnárné Goda Gabriella 

jegyzőkönyv hitelesítő           jegyzőkönyv hitelesítő 
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