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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Nyírgelse Község Lakosságának 2011. október 07-én megtartott 
Közmeghallgatásán. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Pócsi Józsefné, Gyurkovics 
Anna, kulin Béla képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
Meghívottak: Nyírlugosi Rendőrőrs részéről Dr. Madai Gyula  
                        VÍZMŰ részéről Dominyák Csaba 
                        Nyír- Flop kft. részéről Nyesti Csaba   
          Dr.Szlinszky Éva háziorvos 
      Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő 
      Dr. Kiss Sándor országgyűlési képviselő 
                                        
A község lakossága: 100 fő 
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, és megállapítja a 
határozatképességet. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok tárgyalására, elfogadására. 
 
  
l./ Beszámoló a választás óta eltelt időszakról 
 
    Előadó: Görög László polgármester 
 
2./ Közérdekű kérdések, javaslatok 
 
    Előadó: Görög László polgármester 
 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatosan észrevétel nem hangzott el. 
      
Görög László polgármester a jelenlévőkkel megszavaztatja a napirendi pontok 
tárgyalását. 
   
A Képviselőtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadta a javasolt 
napirendi pontok tárgyalását. 
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Görög László polgármester: Az előterjesztését ismerteti a Közmeghallgatás 
résztvevőivel. 
 
/Írásos előterjesztés mellékelve ! / 
 
A napirendi pontokkal kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselőtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testület 
 
    67/2011./X.07./ h a t á r o z a t a 
 
    a polgármester tájékoztatójával kapcsolatosan 
 
A Képviselő- testület 
 

A Közmeghallgatáson tudomásul vette a polgármester 
tájékoztatóját a választás óta eltelt időszakról. 

     
 
Sorrendben a 2. napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2. Napirend: Közérdekű feladatok, javaslatok 
 
Görög László polgármester felkéri Dr. Madai Gyulát, a Nyírlugosi Rendőrőrs 
parancsnokát, hogy tájékoztassa a lakosságot. 
 
Dr. Madai Gyula őrsparancsnok: 2011. évben a 9 hónap alatt 40 
bűncselekmény történt, tavaly egész évben 49, ez főként személyi javak ellen. 
Ebből lopás tavaly 31 idén 24, ami a rendőrség tudomására jutott. Állomány 
létszáma tavaly 12 fő volt, ami az idén 1 fővel csökkent. Eddig Bogdán Attila 
volt a körzeti megbízott, de ő a közterület szolgálati munkákból ki lett véve. A 
környékbeli körzeti megbízottaknak is utasításba adtam, hogy Nyírgelsén is 
járőrözzenek, jelenjenek meg a településen. Folyamatos segítséget kapunk a 
bevetési szolgálattól is. Igyekszünk a településen folyamatos járőrözési 
tevékenységet ellátni. Október 16-tól új körzeti megbízottja lesz a településnek, 
akit Krekk Istvánnak hívnak, mert Bogdán Attila nyomozó lesz. Olyan arányban 
nem tudjuk biztosítani a járőrözést, mint ahogyan szeretnénk, mert nincs 
megfelelő létszámunk. Bízom benne, hogy ez a jövőben változni fog. Én 
elképzeléseim szerint az a cél, hogy egy járőrállományt is fel tudjunk állítani, s a 
körzeti megbízott jobban be tudja tölteni a funkcióját. A bűncselekmények 
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többsége úgy történik, hogy nincs ott rendőr, ezért kérem a falu lakosságát, hogy 
az információszolgáltatással segítse a Rendőrség munkáját.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Arra nincs lehetőség, hogy a polgárőrséget is 
belevonják a járőrözésbe?  
 
Dr. Madai Gyula őrsparancsnok: El szeretném mélyíteni ezt a kapcsolatot. 
Próbálok segítséget nyújtani, részt szeretnék venni a gyűléseiken, hogy 
megismerjem a polgárőröket. A vezénylést küldjék el nekem, hogy tudjunk 
egyeztetni. Mobiltelefont szeretnénk biztosítani, hogy ingyenesen tudjanak 
beszélni a körzeti megbízottal és a nyírbátori ügyelettel. Feltétlenül szeretnénk 
biztosítani a közös szolgálat ellátását.  
 
Görög László polgármester: Az egyik szolgálati lakás üresen áll, fiatal 
családos rendőr számára biztosítani tudjuk, s akkor lenne állandó rendőri 
felügyelet a faluban.  
 
Obriton Endre nyírgelsei lakos: Van egy személyes problémám. A krumplim 
négyszer lett megdézsmálva ebben az évben. Az én portám pontosan az erdőre 
nyúlik ki, azt tanácsolták a kollégái, hogy kerítsem be a területemet, mert ez a 
baj. Legközelebb a kerítést is tönkretették. Nincs arra lehetőség, hogy az erdőbe 
térfigyelő kamerákat szereljenek fel? 
 
Dr. Madai Gyula őrsparancsnok: Technikai eszközöket nem tudunk telepíteni, 
erre nincs lehetőség. Kevés az állomány, nem tudunk mindenütt járőrözni, 7 
települést kell ellátni. Ebben tudna segíteni a Polgárőrség, s közösen szakmai 
járőrözést is meg tudnánk szervezni. Én ezt a megoldást látom a 
legcélravezetőbbnek, de szükség van a lakosság segítségére is.  
 
Görög László polgármester: 5 db térfigyelő kamera beszerzésére nyújtottunk 
be pályázatot, ha megnyerjük, ez is majd segítséget nyújthat. 
 
Dr. Madai Gyula őrsparancsnok: Olyan kamerákat kellene beszerezni, hogy a 
járművek beazonosíthatóak legyenek, mert csak így tudjuk kideríteni, hogy kik 
követték el a bűncselekményeket. 
 
Nagy Csaba nyírgelsei lakos: Én is voltam 8 évig polgármester, s azt 
szeretném elmondani, hogy a Közmeghallgatásnak vannak kötelező napirendi 
pontjai, amelyek itt nem kerültek megtárgyalásra.  
Mint a Polgármester Úr beszámolójában hallottunk, Nyírgelse ledolgozta az 
adósságát, nem tartozik senkinek. Kérdezem én, hogy a Tranzit- Food Kft 
mennyi iparűzési adót fizetett az elmúlt évben, mert ebből könnyű volt 
törleszteni az adósságot.  
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Most pedig szeretnék feltenni 10 kérdést, amire tudom, hogy választ most nem 
fogok kapni, 30 napon belül írásban kérem ezeket megválaszolni.  
 
/Nagy Csaba felolvassa a 10 kérdést. Írásban mellékleve!/ 
 
Nagy András nyírgelsei lakos: Az 5. kérdéshez csak annyit szeretnék 
hozzátenni. Én már elmondtam a problémákat ezzel kapcsolatban. Kértem, hogy 
a Hivatal kezdeményezze az illegális szesz és cigaretta árusítás felszámolását.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Én hivatalos bejelentést nem kaptam senkitől 
írásban. Nem kaptam neveket, csak úgy tudok intézkedni. 
 
Nagy András nyírgelsei lakos: 175%-os volt az adóemelés, ezt 
méltánytalannak tartom. Az a felháborító, hogy egyetlen egy hatóság sem tud 
érdemben eljárni ebben az ügyben. 
 
Görög László polgármester: Már időszerű volt az adóemelés, mert évek óta 
nem volt.  
A volt polgármester legutolsó beruházását felülvizsgáltattam, szakértői 
vélemény van róla. Sok szabálytalanságot találtunk.  
A 2008. évben a pénztárbizonylatok sem voltak aláírva, szakmai teljesítés 
hiánya a fakitermeléssel kapcsolatban.  
 
Földesi László nyírgelsei lakos: Meg kell keresni, hogy ki a felelős ezért, s el 
kell járni ebben az ügyben.   
 
Biró János nyírgelsei lakos: Köztéri kukák hiányzanak, buszmegállók 
sincsenek. 
 
Görög László polgármester: A kukákat pótolni fogjuk. A buszmegállókkal 
kapcsolatban pedig azt tudom elmondani, hogy a Kistérségi Társulás pályázott 
ezek kiépítésére, s Nyírgelsei is nyert 6 db-ot. Ezek fognak majd kihelyezésre 
kerülni.  
Az előző polgármesternek szabadságmegváltás jogcímen ki lett fizetve 1,8 M Ft. 
Járt főiskolára és egyetemre is, s az Önkormányzat nem kötött vele tanulmányi 
szerződést sem, ezért jogtalanul vette fel ezt az összeget.  
 
Üveges Miklós nyírgelsei lakos: Az hiányzik a nyírgelsei lakosoknak, hogy 
nincs APEH feljelentés. Érdekes módon ezek az utóbbi időben megszűntek. 
 
Kerékgyártó András gk. esperes: A lehullott faleveleket nem lehet beleszedni 
a kukába. Akkor mit tegyünk vele?  
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Nyesti Csaba Nyír- Flop Kft képviseletében: Hulladékgazdálkodás új 
fejezetéhez érkezik a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán. Mindenki a saját 
portáján el tudja helyezni a zöld növényi hulladékot, azt nem kell a kukába 
beletenni, ez komposztálható.  
 
Deme Miklós nyírgelsei lakos: Nem kellene itt minden héten jönni a 
szemétszállító autónak. 
 
Hajdú Borbála nyírgelsei lakos: Összetörik a kukákat, nem ürítik ki rendesen, 
nem kell jönni minden héten, mert ez sokba kerül.  
 
Nyesti Csaba Nyír- Flop Kft. képviseletében: Bio kukák kiosztására várunk, 
szelektív hulladékgyűjtést kell végezni. Amíg ez nem fog megvalósulni, addig 
minden héten kell járni, ha ez megvalósul, akkor csak havonta egyszer kellesz 
jönni. 
 
Sándor Miklós nyírgelsei lakos: Ha komposztálok kevesebb lesz a díj? 
 
Nyesti Csaba Nyír- Flop Kft képviseletében: Én úgy érzem, hogy a Nyír- Flop 
Kft minden évben letette a díjkalkulációt a Képviselő- testület elé. Vannak 
felmerülő költségek, amelyek minden évben emelkednek, ezzel nem tudunk mit 
kezdeni.  
 
Sándor Miklós nyírgelsei lakos: Minden negyedévben változik a szemétdíj 
összege. Mi ennek az oka?  
 
Nyesti Csaba Nyír- Flop Kft képviseletében: Ezt meg fogjuk vizsgálni. A 
szemétszállítási díjak egy évre vannak megállapítva, nem szabadna változnia. 
 
Bittmann Mária nyírgelsei lakos: Nem tudok átutalással fizetni. Miért nem 
lehet ezt megoldani? 
 
Lakatos Ferenc nyírgelsei lakos: Ha csekken kérem a díjfizetést, akkor miért 
emelkednek meg a költségek? 
 
Nyesti Csaba Nyír- Flop Kft képviseletében: Ahol a díjbeszedő jár, 
hatékonyabb a befizetés. Ahol csekken fizetnek, ott a befizetés aránya csak 
35%-os. Mindig tevődik rá egyéb költség is. A Képviselő- testületnek kell az 
egyéb plusz költségeket vállalni. Az átutalásos rendszerre nem vagyunk 
felkészülve.  
 
Bittmann Mária nyírgelsei lakos: A díjbeszedő nem hajlandó még egyszer 
eljönni, ha nem vagyunk otthon, értesítőt sem hagy, ezért ha valaki nem tudja a 
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számlát kifizetni, akkor késedelmi kamatot számolnak fel. Ezt miért nem lehet 
megváltoztatni? 
 
Nyesti Csaba Nyír- Flop Kft képviseletében: Át kellene rendeződni az egész 
hulladékgazdálkodásnak, az ország le van maradva ezen a téren.  
 
Görög László polgármester: A Temetőben a kerítés és a bejárati kapu 
felújítása folyamatban van. Török Menyhért nyírmihálydi lakos kétszer 150 e Ft 
adományt adott erre a célra. Itt szeretném kérni a lakosság segítségét, hogy 
adományaikkal támogassák eme nemes kezdeményezést, s járuljanak hozzá a 
kerítés megépítésének költségeihez.  
 
 Dr. Kiss Sándor országgyűlési képviselő: Meg szeretném köszönni a 
Polgármester Úrnak a meghívást. Bíztató az ellenzék jelenléte, fontos ez a 
további irányítás szempontjából.  
 
Sándor Miklós nyírgelsei lakos: Aki tesz a faluért, azt nem értem miért kell 
bántani.  
 
Üveges Miklós nyírgelsei lakos: Nyírgelsén sok ember nem dolgozik. 
Munkalehetőség biztosítására lenne szükség a számukra. 
 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Amióta új tulajdonosa van a 
feldolgozó üzemnek folyamatosak az egyeztetések a munkafelvétellel 
kapcsolatban. Czomba Sándor államtitkárral áttekintettük a lehetőségeket. 
Magyar a tulajdonos, szépen működteti a céget. Nyírgelsén nincs olyan nagy 
baj, mint más településen. Kevés környékbeli dolgozik az üzemben ez a 
probléma. Toboroznák a cégek a környékről az embereket, ez lenne a cél. Nem 
jelentkeznek az emberek a munkára ez is a probléma. Nyírgelsén nem az a 
probléma, hogy nincs munkalehetőség, hanem az, hogy nincs jelentkező. A 
START munkaprogramban lesz lehetőség elhelyezkedni, a segélyek kifizetése 
alól szeretnénk mentesíteni az országot. 25 főt pályázott meg az Önkormányzat, 
eszközökre is lehet pályázni. 100%-os a bér- és az eszköztámogatás is. Október 
15-vel fog kezdődni a program.  
 
Üveges Miklós nyírgelsei lakos: Mennyi ideig tudnak foglakoztatni embereket 
a közmunkaprogramban? 
 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő: Csak időszerű a megoldás, aki 
elszokott a munkától, azt nehéz visszaküldeni a versenyszférába.  
 



 7 

Görög László polgármester: Jelenleg 19 fő dolgozik. Azért 25 főre pályáztunk, 
mert zömmel nők vannak a munkanélküliek között, akiket az erdőre nem tudunk 
kiküldeni.  
 
 

k.m.f. 
 

 
Görög László       Dr. Lakatos Péter 
polgármester        jegyző 
 
 
 
   
  Gyurkovics Anna                      Kapási József 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


