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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. január 
12-én megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, pócsi Józsefné, Gyurkovics Anna képviselők. 

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Lakatos Péter jegyző 

Görög László polgármester köszönti a megjelenteket. 

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

Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjainak a megtárgyalására. 

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

1./ Koda János kérelme 

2./ Mitsubishi gépkocsi javíttatása, cseréje 

 

1./ Napirend: Koda János kérelme 

Görög László polgármester: Koda János nyírgelsei lakos azzal a kérelemmel 
fordult a Képviselő- testülethez, hogy járuljon hozzá, hogy pályázatot adjon be 
az Encsencs- Nyírgelse összekötő út korszerűsítésére. Én már egy szakaszon 
kiméretettem az Encsencs- Nyírgelse összekötő út egy szakaszát, de ekkor 
jöttünk rá arra, hogy az útnak nem is ott van a nyomvonala, mint most, hanem a 
telepített akácerőben. Én ezt említettem is Koda Jánosnak, de ő erre azt mondta 
az útnak mindig ott volt a nyomvonala, ahol most is van, ezért azt javasolta, 
hogy cseréljük el a területeket, hogy az ő erdeje sértetlen maradjon. azt is 
mondtam neki, hogy ha mi ragaszkodni fogunk a tényleges nyomsávhoz, akkor 
az ő erdejének azt a szakaszát ki kell vágni. Egyébként is a STARTMUNKA 
mintaprojektek keretében pályázati úton mi is támogatást kaptunk a 
mezőgazdasági földutak rendbetételére, s vállaltuk, hogy az Encsencs- Nyírgelse 
összekötő utat is rendbe fogjuk tenni. Ha ezt nem végezzük el, akkor a 
támogatást lehet, hogy vissza kell fizetni. Ezért én azt javaslom a Képviselő- 
testületnek, hogy ezen kérelmet ne támogassa. 
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én azt nem értem, hogyan 
kaphatott támogatást arra a területre, ami nem is az ő tulajdona. Tisztázni kell 
azt, hol megy az eredeti út, s annak megfelelően kell rendbe tetetni, valakinek 
vállalnia kell a kimérettetés költségeit is.  

Görög László polgármester: Akkor azt javaslom két pontot fogalmazzunk meg 
a határozatunkban. Az egyik az legyen, hogy ki kell mérettetni az utat a rendes 
nyomvonalában, de azt is tisztázni kell, hogy ki vállalja ennek a költségeit. a 
másik pedig, hogy azért nem támogatjuk a kérelmet, mert az Önkormányzat is 
nyert támogatást a mezőgazdasági utak rendbetételére, s mi fogjuk ezt 
megcsináltatni. 

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

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    1/2012.(I.12.) h a t á r o z a t a  

Koda János 6766 Dóc Petőfi Sándor u. 25. szám alatti 
lakos Nyírgelse- Encsencs községeket összekötő talajút 
korszerűsítésére irányuló pályázatának támogatásáról 

A Képviselő- testület 

1./ megállapítja, hogy a Nyírgelsét Encsenccsel 
összekötő földút rendeltetés szerinti kimérettetése 
nincs tisztázva, mivel jelenleg az út ténylegesen nem 
ott fut, ahol a térképek szerint mennie kellene.  

Kérdéses, hogy ki vállalja a térkép szerinti út 
kimérettetésének költségeit.  

2./ tájékoztatja Koda Jánost, hogy az Önkormányzat 
STARTMUNKA mintaprojektek keretében pályázati 
úton támogatást nyert az önkormányzati földutak 
rendbetételére, melyhez a pályázati pénzből gépi 
eszközöket és humán erőforrást kíván igénybe venni.  
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3./ a fenti pontokra való tekintettel Koda János részére 
a pályázat benyújtásához nem járul hozzá.  

 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 

2./ Napirend: Mitsubishi gépkocsi javíttatása, cseréje 

Görög László polgármester: Szeretnék felhatalmazást kérni a Képviselő- 
testülettől abban az ügyben, hogy vásároljak egy kisteherautót. A Mitsubishi 
már 20 éves nagyon rossz állapotban van nem látom értelmét annak, hogy több 
százezer forintot költsünk rá. Csak a vezérműszíj csere lenne 100 e Ft. Már 
néztem is egy FIAT Ducatót, ami 7 személyes, platós 890 e Ft+ Áfa összegbe 
kerülne, a Mitsubishit viszont beszámítanák 250 e Ft-ba. Eredetvizsgálatot is 
adnának hozzá, 13 éves friss műszakival. Az áfát is vissza tudnánk igényelni, ha 
az erdőgazdálkodáshoz használjuk.      

Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Ha szükség van rá és belefér a 
költségvetésbe, akkor én támogatom.  

Görög László polgármester: Van rá pénzünk, ki is tudnánk fizetni, s 
szükségünk is lenne rá.  

Gyurkovics Anna képviselő: Ha szükség van rá, én is támogatom a 
megvásárlását. 

Pócsi Józsefné képviselő: Azt javaslom, hogy meg kellene nézetni egy 
karosszéria- lakatossal, autó- motor szerelővel, hogy nehogy átverjenek minket.  

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

A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

    Nyírgelse Község Önkormányzat 

    Képviselő- testületének 

    2/2012.(I.12.) h a t á r o z a t a 

    A Mitsubishi gépkocsi javíttatása, cseréje ügyében 

A Képviselő- testület 



 4 

Felhatalmazza Görög László polgármestert, hogy a 
Mitsubishi gépkocsi javíttatása, esetleges cseréje 
ügyében eljárjon. 

 

Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
bezárja. 

k.m.f. 

 

 

Görög László       Dr. Lakatos Péter 

polgármester        jegyző 

 

Molnárné Goda Gabriella     Pócsi Józsefné 

J egyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

    

 

 


