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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. 
november 30-án megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné, Kulin Béla képviselők. 
 
/Gyurkovics Anna képviselő előzetesen jelezte, hogy később érkezik/ 
 
Igazoltan maradt távol: Kapási József képviselő  
 
Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 
 
Meghívottak: Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke 
      Nagy László Polgárőrség elnöke 
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1600-kor 
megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 5 fő képviselő 
jelen van. 
 
Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről 
 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
2./ Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról 
 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
3./ 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 
4./ A 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 
 
5./ A Polgármesteri Hivatal belső pénzügyi kontrollrendszerének jóváhagyása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 
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6./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 
 
7./ Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő feladat ellátási 
megállapodások jóváhagyása 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (írásbeli előterjesztés) 
 
8./ Döntés a benyújtott Bursa Hungarica pályázatokról 
 Előadó: Dr. Lakatos Péter jegyző (szóbeli előterjesztés) 
 
Egyebek 
 
A napirendi pontok tárgyalásakor jelen volt Goda Ferencné költségvetési előadó 
és Máté Antalné adóügyi előadó is. 
 
 
1./ Napirend: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről 
 
Görög László polgármester: Megnyertük az orvosi rendelő pályázatot, aláírtuk 
a szerződést a VÁTI-nál. Ezzel kapcsolatban merültek fel problémák, és Váradi 
Béla szeretné ezeket megosztani a Képviselő- testület tagjaival is. 
 
Váradi Béla: Nagyon örülök annak, hogy nyert a pályázat, mert már több éve 
be volt adva, s eddig mindig elutasításra került. Nagyon szépek ezek a tervek, de 
60 M Ft-ra készült, de csak 36 M Ft-ot kapott az Önkormányzat. Meg kell 
vizsgálni, hogy mi valósítható meg ebből a tervből, mert véleményem szerint az 
egész nem. Több olyan részlete van, ami véleményem szerint felesleges. 
Autóparkolóra 5 M Ft-ot kidobni nem látom értelmét. A mozgássérültekkel 
kapcsolatos feljáró is problémákat jelent. Én beszéltem a Tervező Nővel, aki azt 
mondta, hogy neki az volt a feladata 60 M Ft-ra tervezze meg, s be kellett, hogy 
építsen olyan elemeket is, ami nem biztos, hogy praktikus ezen a településen. A 
tervek alapján elkészítendő mozgáskorlátozott feljáró a mindennapi életben 
használhatatlan lesz, ez a szakembereknek is a véleménye. Ezzel nem azt 
akarom, mondani, hogy nem kell feljáró, csak más formában kell kivitelezni. A 
bővítéssel kapcsolatban: van egy fogorvosi rendelő 11 m2, hetente másfél órát 
van itt a fogorvos. Az új tervben 18 m2 van betervezte a fogorvosnak, s a 
védőnő, aki a hét minden napján itt van reggeltől- estig, akarják bele tenni a 
11m2-es helyiségbe. A Doktornőt meg sem kérdezték a tervek készítésekor, 
hogy neki mi a véleménye. Ezeket a változásokat jelezni kellene, s az is még 
felvetődött problémaként, hogy a felnőtt- és a gyermekváró egy helyiségben 
lesz. Van erre is megoldás. Ott van egy szabad terület az Orvosi Rendelő 
mögött, s oda lehetne telepíteni a Védőnői Szolgálatot. A pályázatot lehetne 
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módosítani azzal az indokkal, hogy a tervezéskor nem jól lett figyelembe véve, 
hogy milyen helyiségekre van szükség. A pályázatnak nagyon örülünk, csak 
ésszerűbben kellene átgondolni a megvalósítását. A gazdasági oldalát is meg 
kell vizsgálni, fűtés, világítás stb., mert az Önkormányzatnak számolni kell 
jövőben ezekkel a tényezőkkel is.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Az évek alatt senkinek sem jutott 
az eszébe, hogy műszakilag átnézze a pályázatot, hogy a jelenlegi helyzetnek 
megfelelően aktualizáltassa?  
 
Pintye Magdolna képviselő: Hány százalékban támogatott ez a pályázat? S 
milyen összegű a beruházás? 
 
Gyurkovics Anna képviselő megérkezett. 
 
Görög László polgármester: 95%-os a támogatottság, s 43 M Ft a beruházás. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Vannak olyan kötelező EU-s előírások is, mint pl. 
a rokkantfeljáró, amit kötelezően úgy is meg kell valósítani. Ennek lesz egy 
szakmai vezetője is, aki ezt az egészet koordinálni fogja, s nekünk ebbe nem 
lesz beleszólásunk.  
 
Görög László polgármester: Én is érdeklődtem már, hogy lehet e 
szerződésmódosítást kérni, de akik segítettek a pályázat elkészítésében azt 
mondták, hogy a VÁTI ragaszkodni fog ezekhez a feltételekhez.  
 
Váradi Béla: Én sem azt mondom, hogy ezeket nem kell megvalósítani, csak ha 
lehetséges más, ésszerűbb, használható formában kellene kivitelezni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Nekem az a véleményem, hogy erről meg kellene 
kérdezni egy szakembert is, jöjjön el a Tervező Nő, s ő mondja el, hogy mit 
miért tervezett így, s úgy lenne érdemes ezekről beszélni.  
 
Görög László polgármester: Rövid volt az idő, a pályázat beadásáig már nem 
volt arra lehetőség, hogy mindent áttekintsünk, mert akkor kifutottunk volna a 
határidőből. A VÁTI pedig nem enged már semmilyen változtatást.  
 
Váradi Béla: A tervek elkészítésekor kellett volna tisztázni ezeket a szakmai 
dolgokat, de nem történtek meg. A beruházás befejezése után, ha van az 
Önkormányzatnak rá fedezete, lehet ezeken változtatni, hogy praktikusabb, s 
használhatóbb legyen az egész.  
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Görög László polgármester: Nekem is az a véleményem, hogy minden 
maradjon így, ezen már nem tudunk változtatni, s majd ha elkészült a beruházás, 
akkor visszatérünk ezekre a kérdésekre újra.  
 
Görög László polgármester: Nyírbogát megkeresett minket, beadott egy 
pályázatot az Önkormányzat épületére, s ehhez hozzájárulást kértek tőlem, amit 
én meg is adtam. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: A bérleti díjat már kifizették? 
 
Görög László polgármester: Még nem, s ezt én meg is említettem nekik. Írni 
fogunk nekik egy hivatalos levelet, hogy a 2 évi bérleti díjat legyenek szívesek 
rendezni.  
 
Még egy megállapodást aláírtunk, mert Nyírbogát pályázott egy 
nagyteljesítményű árokásó gépre, s a pályázatnak feltétele volt, hogy 
együttműködési megállapodást kell kötni egy másik Önkormányzattal is.  
 
Balkány is megküldte nekünk az orvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodást. 
Az egyeztető megbeszélésen arról is szó volt, hogy egy előzetes költségvetés 
tervezetet fog Balkány elkészíteni, amelyet minden tag Önkormányzatnak el 
kellesz fogadni, de erről most ebben a tervezetben nincs szó.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Az meg van említve, hogy a hozzájárulást minden 
hónapban meg kellesz számla alapján fizetni, csak az nem derül ki, hogy milyen 
összegben.  
 
Kulin Béla képviselő: Lakosság arányosan lesz a hozzájárulás mértéke 
megállapítva? 
 
Gyurkovics Anna képviselő: Az épület felújítását nem Balkánynak kellene 
állnia? 
 
Görög László polgármester: Itt csak az orvosi ügyelet helyiségéről van szó, 
annak a felújításához minden tagnak hozzá kell járulnia.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Nekem az a véleményem szükséges lenne azt 
leszabályozni, hogy az előzetes költségvetést egyrészt Balkány Város 
Önkormányzatának kellene elkészítenie, benne kellene lennie a 
megállapodásban, hogy ezt az előzetes költségvetést minden tag Önkormányzat 
Képviselő- testületének el kellene fogadnia. Másik a gépkocsivezetők 
javadalmazásánál külön megállapodást alkalmaznának, ezt is látnia kellene 
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minden társult Önkormányzat Képviselő- testületének, s azt el is kellene 
fogadnia.  
 
Görög László polgármester: A megbeszéléseken arról is szó volt, ezt Szakoly 
vetette fel, hogy a költségek csökkentése érdekében, amelyik Önkormányzat 
nem akar élni azzal a lehetősséggel, hogy a Balkány által foglalkoztatott 
hivatásos sofőr jelenlétét kívánja igénybe venni, az biztosít magának hivatásos 
sofőrt az ügyeleti időszakra. Ez egy külön megállapodásban lenne 
leszabályozva.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Azt látom, hogy fel van sorolva mit tartalmaz a 
fenntartási költség, de azt nem látom sehol, hogy ennek mennyi az összege. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt fogja majd tartalmazni a költségvetés- tervezet, 
amit már az előzőekben is említettem.  
 
Görög László polgármester: Nekem az a véleményem, hogy amíg a 
költségvetés- tervezetet nem látja a Képviselő- testület, addig ezt a 
megállapodást ne fogadjuk el. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Véleményem szerint elfogadhatjuk a 
megállapodást azzal a kiegészítéssel, amit a Jegyző Úr is elmondott, hogy az 
előzetes költségvetést terjessze Balkány a társult önkormányzatok Képviselő- 
testületek elé, s azok azt fogadják is el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    70/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a 
 

A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat 
fenntartásáról szóló Megállapodás- tervezetről 

 
A Képviselő- testület 
 

a Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálat 
fenntartásáról szóló Megállapodás-tervezethez az 
alábbi módosítási javaslatot teszi:  
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4.4 „Az ügyeleti hozzájárulás alapja az előzetesen 
elfogadott költségvetés” amelyet a társult 
Önkormányzatok Képviselő- testületei fogadnak el. 

 
Görög László polgármester: A Temető kimérése a mai nap folyamán 
megtörtént, 55 e Ft+ Áfa összegbe került. 35 e Ft hozzájárulás gyűlt össze a 
lakosság részéről, a többit az Önkormányzat kipótolta. A felajánlásokat továbbra 
is várjuk, mert a kaput a másik oldalt is meg szeretnénk csináltatni, s 
Lámfalussy József felajánlotta a Kossuth utcán lévő telkét megvételre, hogy ott 
egy feljárót lehetne csináltatni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Én azt is hallottam, hogy a Lámfalussy József a 
Zrínyi utcán a kertjét ajánlaná fel parkolónak évi 5 e Ft-ért. 
 
Görög László polgármester: Nekem az a véleményem újabb parkolónak 
helyiséget akár bérelni, akár megvásárolni teljesen felesleges, mert már ki van 
alakítva egy.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: A Kossuth utca felőli telek nagyon meredek, ott nem 
lehet felmenni, azt először fel kellene töltetni.  
 
Kulin Béla képviselő: Az is problémát okozna, hogy nem lehet megfordulni, 
arra nincs elég hely. 
 
Görög László polgármester: Felmerült még egy kérdés a Temetővel 
kapcsolatban. A Kossuth utca felől a kerítést hova tegyük? La az úthoz, vagy fel 
a Temetőhöz.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Fel a Temetőhöz, úgy is ott lesz körbekerítve.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Én is ezzel értek egyet, mert akkor teljesen zárt lesz, 
s így lesz szép.  
 
Görög László polgármester: Rása László azt mondta, hogy a régi kaput át 
tudja alakítani, Török Menyhért bácsi azt mondta, hogy megint állja a kerítés 
felújításának a felét.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
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    71/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

a Temető területének kiméretése és bekerítésével 
kapcsolatban 

 
 
A Képviselő- testület 
 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a Temető 
területének kiméretésével és bekerítésével kapcsolatos 
feladatokban járjon el. 

 
Gyurkovics Anna képviselő: Az út, ami felmegy a Kossuth utca felől a 
Temetőhöz nincs jól kiméretve. 
 
Görög László polgármester: Erről nekem is tudomásom van, már többen is 
mondták. Az a megoldás, hogy rendesen ki kell méretni, s felszólítani a 
szomszédot, hogy állítsa helyre az eredeti állapotot. Azt is hallottam, hogy ez 
bele fog esni a házába, akkor pedig vásárolja meg azt a területet.  
 
Kulin Béla képviselő: Meg kellene vele egyezni. Ki kell méretni a területet, s 
fel kell szólítani a szomszédot, hogy vásároljon néhány betonoszlopot, ássa le, s 
tartsa be ezt a határt, ne vegyen birtokba több területet. 
 
Görög László polgármester: Ezt én is jó ötletnek tartom, így fogunk eljárni az 
ügyben. 
 
A továbbiakban még arról szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet a 
Munkaügyi Központ által kiírt Startmunka mintaprojekt pályázatot beadtuk, s 
három projekt is nyert 100%-os támogatottsággal. Azért is fontos ez, mert így 
több embernek munkalehetőséget tudtunk biztosítani, a másik dolog, hogy az 
elhanyagolt csatornákat ki tudjuk tisztítani, rendbe tudjuk rakni. A lakosságot 
fogjuk erről tájékoztatni. a mezőgazdasági utak mellett pedig nem csak azért 
termeltettük le a fákat, hogy betermeljük, vagy eladjuk, hanem ezáltal az utakat 
meg tudjuk szélesíteni, s járhatóvá tudjuk tenni. Itt a mérnöki karókat fogjuk 
figyelembe venni, ahol nincsenek ilyen karók, ott az árok közepe lesz az 
irányadó. Aki nem ért ezzel egyet, s van neki pontos adata, az egyeztethet 
velünk itt a Polgármesteri Hivatalban. A téli közfoglalkoztatás keretében, pedig 
egy asztalosműhely beindítását, kialakítását, céloztuk meg. a belvízelvezető 
árkok tisztítása kapcsán a félreértések elkerülése képen ki fogom küldeni a 
gazdáknak a parti sávra vonatkozó jogszabályt, hogy mindenki tudja milyen 
feltételek vonatkoznak rá. Eszközöket is vásárolhatunk, ennek is a 
támogatottsága 100%-os.  
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Kulin Béla képviselő: A belterületi belvízelvezető árkokat is ki kell takarítani, 
mert a fák tönkre fogják tenni a betont. 
 
Görög László polgármester: Az Oktatási Hivataltól megint kaptunk levelet, 
januárban újabb ellenőrzés lesz. Még mindig vannak hiányosságok, amit a 
Hivatal hiányol.  
 
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Beérkeztek a nyáron elküldött 
dokumentációk az Oktatási Hivatalba. A továbbképzési tervnél annyit kell még 
módosítanunk, hogy én nem írtam oda a továbbképzések végét, csak a kezdő 
időpontját. Azért volt ez így, mert még akkor nem tudtuk, hogy mikor lesznek a 
továbbképzések pontosan, ezt pontosítani fogjuk, s fel volt sorolva az összes 
pedagógus neve, de nem volt odaírva, hogy tanár vagy tanító, ezt kell pótolni. A 
hölgy, akivel beszéltem telefonon azt is elmondta, hogy látja nagyon sokat javult 
a szakos ellátottság, de 7-8-os egy-egy órák, amit felosztottunk, még mindig 
nincsenek szakosan ellátva. Azt is hozzátette, hogy a környéken nincsenek olyan 
iskolák, ahol 100%-os a szakos ellátottság, de ezt is meg kellesz oldani. Azt már 
elfogadták, hogy 5-6. osztályba feltaníthassanak a tanítók, ez is már előrelépés.  
 
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 
 
    72/2011.(XI.30.) 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: Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi háromnegyed éves 
gazdálkodásáról 
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Kulin Béla képviselő: Nyírbogát nem is akar bérleti díjat fizetni? Nem is 
válaszoltak az elküldött levélre? 
 
Görög László polgármester: Levélben fogjuk tájékoztatni Nyírbogátot, hogy el 
van maradva 2 évi bérleti díjjal, ezt legyen szíves rendezni.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Elküldtünk nekik számlát, azt ők be is fogadták, de 
mégsem fizettek? 
 
Kulin Béla képviselő: Ha mi hozzájárultuk ahhoz, hogy pályázhassanak, akkor 
ők pedig legalább fizessenek.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Miért fizetünk bérleti díjat a 
Védőnői Szolgálatért, mikor ott van üresen a szolgálati lakás, abban is ki lehetne 
alakítani. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Sokba kerülne az átalakítása, mert így nem felel meg 
az előírásoknak.  
 
Kulin Béla képviselő: Milyen alapítványnak lett kiutalva 25 e Ft? 
 
Görög László polgármester: Beteg gyerekeknek gyűjtöttek, s azokat 
támogattuk.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: A Kistérségi Társulásnak még mindig nem lett 
kifizetve a tartozás? 
 
Görög László polgármester: A Pénzügyminisztériumtól kértünk állásfoglalást 
az Idősek Otthona ügyében, de még nem kaptunk rá választ, s addig nem 
fizetünk.  
 
Kulin Béla képviselő: A kintlévőségek behajtása érdekében történt valamilyen 
intézkedés? 
 
Görög László polgármester: Igen történt, folyamatosan fogjuk ezeket behajtani 
a lakosságtól. Akitől nem tudjuk behajtani rá fogjuk terheltetni a házára. Azt is 
fogom javasolni, hogy akinek nincsen rendbe a portája, azt a közmunkásokkal 
rendbe fogom rakatni, s aki nem tudja, vagy nem akarja ezt kifizetni, annak rá 
fogjuk terheltetni a házára.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Fel szeretném hívni a figyelmet az adóbevételek 
alakulására. Meg szeretném köszönni az adós kolleganő munkáját, hogy ilyen 
arányban be tudta hajtani az adóbevételeket. 
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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 
 
    73/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

A 2011. évi pénzügyi tervének háromnegyed éves 
teljesítésének végrehajtásáról 

 
A Képviselő- testület 
 

1./ Az Önkormányzat 2011. évi pénzügyi tervének 
háromnegyed éves teljesítésének végrehajtásáról szóló 
tájékoztató a becsatolt mellékletekkel együtt elfogadja. 
 
2./ A bevételi előirányzatok teljesítését 
 
264.373 ezer Ft eredeti előirányzattal 
273.027 ezer Ft módosított előirányzattal 
220.384 ezer Ft teljesítéssel elfogadja. 
 
3./ A kiadási előirányzatok teljesítését 
 
264.373 ezer Ft eredeti előirányzattal 
273.027 ezer Ft módosított előirányzattal 
211.044 ezer Ft teljesítéssel elfogadja 

 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3./ Napirend: 2012. évi költségvetési koncepció megtárgyalása 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ez még csak egy előzetes koncepció, majd januárban 
készül az végleges költségvetés. 
 
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 
 
    74/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
     
    a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
A Képviselő- testület  
 

a 2012. évi költségvetési koncepciót a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
     
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
4./ Napirend: A 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
 
Görög László polgármester: Nekem lenne egy módosítási javaslatom. 
Beruházások ellenőrzésével kapcsolatban még most ilyen nem történt, lehetne 
ezt eltolni. Javaslom e helyett a pénzügyi- számviteli fegyelem utolsó 3 év 
ellenőrzését.  
 
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 
 
    75/2011.(XI.30) h a t á r o z a t a  

 
az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásával kapcsolatban 

 
A Képviselő- testület 
 

a 2012. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja 
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Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5./ Napirend: A Polgármesteri Hivatal belső pénzügyi kontrollrendszerének 
jóváhagyása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ez is a szabályzatok felülvizsgálásának része. Az 
Államháztartási Kormány rendelet írja elő, hogy a belső pénzügyi 
kontrollrendszert az Önkormányzatoknak le kell szabályoznia. Ez megvolt 
korábban is, csak aktualizálni kellett.  
 
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 
 
    76/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 
    A FEUVE jóváhagyásáról 
 
A Képviselő- testület 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testülete 
az előterjesztés mellékletét képező FEUVE 
kézikönyvet jóváhagyja. 

 
 
Sorrendbe a hatodik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
6./ Napirend: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalása 
 
Pintye Magdolna képviselő: A Hivatal nyitva tartásával kapcsolatban az 
hangzott el munkatársi értekezleten, hogy hétfőn csak délelőtt, szerdán pedig 
csak délután legyen ügyfélfogadás. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor az a javaslat, hogy hétfőn 8-12 óráig, szerdán 
pedig 12-16 óráig legyen ügyfélfogadás. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    77/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 

 
A Képviselő- testület 
 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    78/2011./XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

a Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikájának 
elfogadásáról  

 
A Képviselő- testület  
 

Nyírgelse Község Önkormányzata Képviselő- testülete 
a Polgármesteri Hivatal Számviteli Politikáját a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Sorrendben a hetedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
7./ Napirend: Az önállóan működő költségvetési szervekkel kötendő feladat 
ellátási megállapodások jóváhagyása 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt is az Államháztartás működési rendjéről szóló 
Kormány rendelet írja elő. Azért kellett ezt is felülvizsgálni, mert az Iskolával 
megkötött már régi, a Szent György Idősek Otthonának működtetése pedig újra 
Önkormányzati feladat lett, s ezért kell megkötni a megállapodást.  
 
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 
 
    79/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 
A Nyírgelse Község Önkormányzata feladatellátásban működő „Kölcsey Ferenc 
Általános iskola és Óvoda” nevű továbbá a „Szent György Idősek Otthona” 
nevű gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek és a 
Nyírgelse Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv között a munkamegosztás, illetve a 
felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő- testület 
 
1./ A Nyírgelse Község Önkormányzata fenntartásában működő „Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola és Óvoda” nevű gazdasági szervezettel nem rendelkező 
költségvetési szerv és Nyírgelse Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, 
mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv között- a 
munkamegosztás, illetve a felelősségvállalás rendjéről szóló- kötendő 
megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 
 
2./ A Nyírgelse Község Önkormányzata fenntartásában működő „Szent György 
Idősek Otthona” nevű gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 
és a Nyírgelse Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv között- a munkamegosztás, illetve a 
felelősségvállalás rendjéről szóló- kötendő megállapodást a 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 
Sorrendben a nyolcadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
8./ Napirend: Döntés a benyújtott Bursa Hungarica pályázatokról 
 
/Goda Ferencné és Máté Antalné elhagyják az üléstermet./ 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: A Képviselő- testület döntött, hogy az idén is a 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozik.  Beadási határidő november 
14-e volt. Ebben az évben 3 kérelem érkezett be határidőre, december 6-ig kell 
döntést hozni a Képviselő- testületnek.  Mind a 3 pályázó megfelel a 
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feltételeknek. Most arról is kell dönteni, hogy havonta milyen összeggel 
támogatja a Képviselő- testület a pályázókat, a tavalyi évben ez az összeg 5 e 
Ft/Fő/hó volt. 
 
Görög László polgármester: Javaslom, hogy mind a három pályázót 
támogassuk a tavalyi 5 e Ft/fő/hó összeggel. 
 
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 
 
    80/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
     
    a BURSA HUNGARICA pályázatok ügyében 
 
A Képviselő- testület 
 

a pályázati kiírásnak megfelelő, alább felsorolt 
pályázókat 5.000 Ft/hó támogatásban részesíti: 
  - Goda Mónika Melinda 
  - Pócsi Dóra 
  - Tölgyesi Mária 
  

Sorrendben a kilencedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
9./ Napirend: Egyebek 
 
Görög László polgármester: Érkezett hozzám két kérelem, Veres Anita illetve 
Vágányik Lívia részéről, hogy részükre méltányosságból beiskolázási segélyt 
állapítson meg a Képviselő- testület. Ők is továbbtanulnak levelező tagozaton, a 
második diplomájukat végzik.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Második diplomát nem szoktunk támogatni, ez már 
egyiknek sem az első. Az egyiknek van munkahelye és jövedelme is, én nem 
támogatom.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Csak az első diplomát szoktuk támogatni és azt, 
aki nappalin végzi.  
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A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    81/2011.XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

Vágányik Lívia méltányossági beiskolázási segély 
kérelmének ügyében 

 
A Képviselő- testület 
 

Vágányik Lívia 4362 Nyírgelse Sport u. 2. szám alatti 
lakos méltányossági beiskolázási segély kérelmét az 
alábbi indokok alapján elutasítja: a kérelmezőnek ez 
már nem az első diplomája, s tanulmányait nem 
nappali tagozatos képzés keretein belül folytatja.  

 
 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    82/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  

Veres Anita méltányossági beiskolázási segély 
kérelmének ügyében 

 
A Képviselő- testület 
 

Veres Anita 4362 Nyírgelse Bajcsy Zs. u. 14. szám 
alatti lakos méltányossági beiskolázási segély kérelmét 
az alábbi indokok alapján elutasítja: a kérelmezőnek ez 
már nem az első diplomája, s tanulmányait nem 
nappali tagozatos képzés keretein belül folytatja.  

 
 
Görög László polgármester: Vargáné Tóth Klára kérelemmel fordult a 
Képviselő- testülethez, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a vizet kössék neki 
vissza, s ő ezt részletekben fizetné vissza. A Hivatal felé is van vízdíj tartozása.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Részesül valamilyen ellátásban? 
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Görög László polgármester: Lakásfenntartási támogatást kap.  
 
Kulin Béla képviselő: Mennyi a vízdíj tartozása? 
 
Görög László polgármester: Ezt most jelen pillanatban nem tudom 
megmondani, utána kellene érdeklődni. 
 
Gyurkovics Anna képviselő: Én javaslom, hogy támogassuk, van ellátása, le 
tudjuk vonni a tartozást. 5 gyereke van.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Én is javaslom, hogy támogassuk őket, de ehhez 
pontosan tudni kellene, hogy mennyivel tartozik.  
 
Görög László polgármester: Én akkor kérek a Képviselő- testülettől egy 
felhatalmazást, hogy pontosan meg tudjam érdeklődni mennyivel tartozik, s 
erről tájékoztatást tudjak adni. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    83/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  

 
Vargáné Tóth Klára vezetékes ivóvíz visszaköttetés 
kérelme ügyében 

 
A Képviselő- testület 
 

felhatalmazza Görög László polgármestert, hogy 
Vargáné Tóth Klára 4362 Nyírgelse Mátyás u. 2. szám 
alatti lakos ivóvíz tartozása és visszaköttetése ügyében 
eljárjon.   

 
 
Görög László polgármester: Korpás Zoltán is kérelemmel fordult a Képviselő- 
testülethez, miszerint segítséget kér, mert csak 20 e Ft havi jövedelemmel 
rendelkezik, s nem tud téli ruházatot és tüzelőt vásárolni.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Nem is tartózkodik itt Nyírgelsén, többnyire 
Nyírbogáton van.  
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Görög László polgármester: Az a javaslatom, hogy adja be kérelmét a 
lakásfenntartási támogatásra, s természetben folyósítsuk neki, s ezért kap téli 
tüzelőt is.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat  
    Képviselő- testületének 
 
    84/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

Korpás Zoltán segély kérelme ügyében 
 
A Képviselő- testület 
 

Korpás Zoltán 4362 Nyírgelse Bajcsy Zs. u. 9. szám 
alatti lakos segély kérelme ügyében az alábbi döntést 
hozta: lakásfenntartási támogatási kérelemmel 
fordulhat az Önkormányzat felé, melyhez 
formanyomtatványt ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatalban kérhet. 

 
 
Görög László polgármester: Lenne lehetőségünk mezőőri állásra 3 hónapon 
keresztül 50 e Ft állami támogatást tudnánk rá igényelni. Beszéltem más 
Önkormányzatokkal, ahol úgy oldották meg, ahol van Vadásztársaság, nálunk 
kettő is, a gazdáknak hozzájárulást kellene adni, hogy vadászhatnak a 
területükön. Én felvenném a kapcsolatot a Vadásztársaság elnökével, hogy ezt 
az összeget utalják át az Önkormányzat számlájára, s ebből tudnánk fizetni a 
mezőőrt.  
 
Teleházzal kapcsolatban a lakosság részéről érkezett kérés, hogy szeretnék, ha 
újra működne. Nekem van is egy jelöltem, Papik Krisztián személyében, 4 
órában alkalmaznánk. Az Iskolában is és a Hivatalba is el tudná látni a 
rendszergazdai feladatokat.  
 
Pintye Magdolna képviselő, iskolaigazgató: Az nem mindegy, hogy csak 
programozó, vagy rendszergazda is. Az iskolában sok gép van interaktív tábla is 
van, a jelenlegi rendszergazda tartja a kapcsolatot a sulinettel is. Egyeztetni 
fogok Krisztiánnal, s meg fogom tőle kérdezni, hogy ezeket tudja e kezelni, a 
karbantartásukat tudja e vállalni.  
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Görög László polgármester: Válaszoltunk Nagy Csaba levelére is. /A válasz 
írásban mellékelve!/ 
 
Sándor Imre kérelemmel fordult felém, hogy ki szeretné bérelni a József Attila 
utcai szolgálati lakást. 
 
Kulin Béla képviselő: Én támogatom, legalább lakva lenne, nem romlana az 
állaga.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Én is támogatom azzal a feltétellel, ha 
közalkalmazott, vagy köztisztviselő szeretné kibérelni, akkor ki kell neki 
költöznie, a rendeletben meghatározott bérleti díjat fizesse meg, határozatlan 
időre.  
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Akkor a bérleti szerződést úgy kell megkötni, hogy 
határozatlan időre kibérelheti, de ha közalkalmazott, vagy köztisztviselő akar ide 
költözni, akkor a törvényben előírt határidőn belül ki kell költöznie.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    85/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 

Sándor Imre Nyírgelse József A. u. 11. szám alatti 
szolgálati lakás bérlete ügyében 

 
A Képviselő- testület 
 

hozzájárul ahhoz, hogy Sándor Imre 4362 Nyírgelse 
Zrínyi u. 57. szám alatti lakos határozatlan időre bérbe 
vegye a 4362 Nyírgelse József A. u. 11. szám alatt lévő 
szolgálati lakást, az alábbi feltétellel: amennyiben az 
Önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő vagy 
közalkalmazott igényt tart a lakás bérletére, akkor a 
törvényben előírt felmondási határidő lejárta után 
haladéktalanul a lakásból ki kell költöznie. 
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Görög László polgármester: Több Önkormányzat megkeresett azzal a kéréssel, 
hogy az új önkormányzati törvény változásai miatt szeretnének körjegyzőséget 
alakítani. Encsencs, Nyírmihálydi, Kisléta keresett minket. Encsencsi 
polgármester kiszámolta, hogy körjegyzőség esetén 3 M Ft pluszt takarítana 
meg az Önkormányzat, abban az esetben, ha Penészlek, Encsencs és Nyírgelse 
alkotna egy körjegyzőséget. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Már erről az előző ciklusban is 
volt szó, de akkor az előző Képviselő- testület ezt elvetette.  
 
Görög László polgármester: Encsencs Képviselő- testülete már meghozta a 
határozatát, hogy kezdje meg a tárgyalásokat Penészlekkel és Nyírgelsével. A 
körjegyző személyére pályázatot kell kiírni, az állást meg kell hirdetni.  2012. 
február 01-től lehetne a körjegyzőséget létrehozni. Ezzel tudnánk azt áthidalni, 
hogy 2013-tól ne vonjanak össze olyannal minket, akihez nem akarunk 
csatlakozni.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Az iskolatársulással kapcsolatban is lehetne 
tárgyalni. A gyerekek itt nem utaznának, csak a pedagógusok.  
 
Görög László polgármester: Lehet, hogy ebben is tudunk velük tárgyalni.  
Körjegyzőséget létrehozni könnyebb, mint valakihez csatlakozni, vagy majd 
kényszeríteni fognak minket, hogy csatlakozzunk valahova.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ha most kifejezzük a szándékunkat, akkor magunktól 
tesszük, vagy a törvény kényszerít rá minket. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ha elfogadják az önkormányzati törvényt, az azt 
mondja, hogy 2013. január 01-től 60 napja van a Képviselő- testületnek arra, 
hogy eldöntse, kivel akar körjegyzőséget alakítani, ha nem akkor a 
Kormányhivatal fogja kijelölni, kivel kell körjegyzőséget alakítani.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Azt is elmondta Polgármester Úr, hogy 3 M Ft-ot 
tudunk megspórolni a jegyző bérén. 
 
Görög László polgármester: Akkor csak egy jegyző lenne, egy magasabb 
fizetést kapna, s útiköltség térítést, s ellátná a három településen a jegyzői 
feladatokat. 
 
Dr. Lakatos Péter jegyző: Ezt nem kis munka megszervezni, hogy február 01-
től létrejöjjön a körjegyzőség sok feladatot kell elvégezni, az idő pedig szorít.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Mennyibe kerül nekünk az, ha a jegyzőt elbocsátjuk? 
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Dr. Lakatos Péter jegyző: Egy havi végkielégítést kell fizetni. 
 
Pócsi Józsefné képviselő: Ez rossz érzés, hogy egy embert el kell bocsájtani.  
 
Görög László polgármester: Az a lehetőség is felmerült, hogy aljegyző segítse 
a körjegyző munkáját, de akkor kevesebb fizetést kapna a körjegyző.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Nekem az a véleményem, hogy legen tárgyalás a 
körjegyzőség létrehozásáról, de aljegyzővel együtt.  
 
Görög László polgármester: Encsencs csak akkor megy bele a körjegyzőségbe, 
ha Penészlek is társulni akar, mert ők együtt már iskolafenntartói társulást 
hoztak létre évekkel ezelőtt, s a körjegyzőséget is közösen akarják létrehozni 
Nyírgelsével együtt. Ha Penészlek viszont azt mondja, hogy nem akar 
Nyírgelsével társulni akkor az is lehet, hogy csak Encsencs és Penészlek hoznak 
létre egy körjegyzőséget.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Encsencs már meghozta a 
határozatát? 
 
Görög László polgármester: Igen, ők hajlandóak mind a két Önkormányzattal 
tárgyalni a körjegyzőséggel kapcsolatban. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    86/2011.(XI.30.) h a t á r o z a t a  
 
    Körjegyzőséggel kapcsolatban 
 
A Képviselő- testület 
 

felhatalmazza Görög László polgármestert, hogy 
kezdje meg az egyeztető tárgyalásokat a körjegyzőség 
létrehozásáról Encsenccsel és Penészlekkel, azzal a 
feltétellel, hogy ha a körjegyzőség megalakul a jegyző 
mellett legyen egy aljegyző is. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek köszöni a részvételt, s az ülést 1830-kor 
bezárja.  
 

k.m.f. 
 

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