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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. május 
09-én megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Pócsi Józsefné képviselő. 
 
Igazoltan maradt távol: Kulin Béla, Kapási József képviselő.   
 
/Gyurkovics Anna képviselő jelezte, hogy később érkezik/ 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László körjegyző, Goda Ferencné 
költségvetési előadó 
 
Meghívottak: Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke 
 
/Jelenléti ív mellékleve/ 
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1530-kor 
megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 
4 fő jelen van.  
 
Tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy Nagy László körjegyző úr jelezte, 
napirendi pont módosítási javaslatát az alábbiak szerint.   
 
Nagy László körjegyző: Azért van szükség a napirendi pontok módosítására, 
mert módosítani kell néhány rendeletünket.  
2012. április 15-től a szabálysértési hatóság már nem a jegyző, hanem a 
Kormányhivatal. A mi térségünkben, Nyírbátorban 2 fő, aki eddig is 
szabálysértési ügyekkel foglakozott, képviseli a Kormányhivatalt. Ezért a saját 
rendeleteinkből vissza kell vonni azokat az utalásokat, hogy a jegyző látja el a 
szabálysértési feladatokat. 
 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadja a módosított 
napirendi pontokat. 
 
1./ Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről 
 Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
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2./ 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) 
 Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 
3./ 2011. évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása 
 Előadó: Görög László polgármester (írásbeli előterjesztés) 
 
4./ Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek módosítása 
 
 Előadó: Nagy László körjegyző (írásbeli előterjesztés) 
 
5./ Egyebek 
 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett 
 
1./ Napirendi pont: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről 
 
Görög László polgármester: Csősz Sándorné az Önkormányzat segítségét kéri 
a következő kettő ügyben:  
1./ Írt nekünk egy levelet, hogy nagy adósságai vannak, ezért felajánlja az 
Önkormányzatnak a lakó ingatlanját megvásárlásra, s ő élete végéig bérelné azt 
az Önkormányzattól, az adóssága 5,4 M Ft.  
2./ Kért tőlem a fiával együtt ezen kívül 220 e Ft egyszeri segélyt is.  
 
Ezzel kapcsolatban én csak annyit szeretnék elmondani, hogy ilyen ügyletekbe 
nem kellene belebonyolódnunk, mert ez egy olyan lavinát fog megindítani a 
faluba, hogy mindenki, akinek súlyos anyagi problémai vannak, ide fog jönni az 
Önkormányzathoz, és azt fogja kérni, hogy vásároljuk meg az ő lakását is. Ezt 
nem vállalhatjuk fel. 
 
Nagy László körjegyző: Ezzel én is egyet értek, de a polgármester saját 
hatáskörében egy kisebb összeggel támogathatja a családot, ahhoz nem kell 
testületi döntés.  
 
Görög László polgármester: Temetési kölcsönnel is tartozik, már régebb óta.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Csatolt be hozzá tulajdoni lapot? Azon rajta van, 
hogy mennyi összeggel van az ingatlan megterhelve.  
 
Görög László polgármester: Nem csatolt be tulajdoni lapot, s a pontos 
összeget nem is tudjuk, hogy mennyi az adóssága, csak ezt ő nyilatkozta. 
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Nagy László körjegyző: Az Önkormányzat csak akkor avatkozhat be, ha a 
magánszemély már semmilyen vagyonnal nem rendelkezik, s a napi 
megélhetése is veszélybe került. Vagyonnak az a lakás, amiben lakik, az nem 
számít.  
 
Görög László polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy utasítsa el a 
Képviselő- testület ezen kérelmeket, s én majd valamilyen más formában 
próbálok nekik segíteni, egyszeri támogatás formájában.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    28/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a  
 
    Csősz Sándorné lakó ingatlan értékesítés ügyében 
 
A Képviselő- testület 
 

elutasítja Csősz Sándorné kérelmét, Nyírgelse Község 
Önkormányzata nem kívánja megvásárolni a tulajdonát 
képező lakóingatlant.  

 
 
     

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    29/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a  
 
    Csősz Sándor segély kérelme ügyében 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ elutasítja Csősz Sándor segély kérelmét. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy saját 
hatáskörében eljárva egyszeri támogatást megállapítson 
és folyósítson. 
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Görög László polgármester: Beültettük a 043 hrsz-ú erdőterületünket, s most 
már vissza fogjuk tudni igényelni a pályázati pénzt. Ezen kívül beültettük még 
akáccsemetével a 720 és a 721 hrsz-ú területünket is. 
 
Érkezett egy ajánlattétel a 16/1 hrsz-ú Napközi melletti területre, Tóth Ferencné 
ezt eladná nekünk 500.000 Ft-ért.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mennyi ez a terület? Megéri az 
500.000 Ft-ot? 
 
Görög László polgármester: Már régebb óta törjük a fejünket, s a testületi 
üléseken is beszéltünk róla, hogy hol tudnánk kialakítani egy telephelyet. Ez egy 
nagy terület, itt akár még azt is ki lehetne alakítani. 
 
Nagy László körjegyző: Én azt javaslom, most ne döntsön ebben a Képviselő- 
testület, nézzük meg, hogy valamilyen pályázatba nem fér bele az ingatlan 
vásárlás is, vagy önerőként is szolgálhat majd egy több milliós pályázathoz. 
Ennek utána fogunk nézni. Viszont ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi 
testületi ülésen erre térjünk vissza, s akkor is dönthet majd a Képviselő- testület. 
Esetleg a tulajdonossal lehet beszélni, hogy érdekel minket ez a lehetőség, nem 
vetjük el a vásárlási szándékot, de kérjük a türelmét, hogy a legkedvezőbb 
lehetőséget megtaláljuk.  
 
Görög László polgármester: Van egy Ford- Tranzit platós, s felajánlották 
megvételre 800.000 Ft-ért. azt beszéltük meg a Jegyző Úrral, hogy keressünk 
erre is pályázati lehetőséget, s hátha tudnánk egy új kisteherautót vásárolni. 
 
Nagy László körjegyző: Nekem az a véleményem, hogy nézzük meg a 
pályázati lehetőségeket, s lehet, hogy a 800.000 Ft önerővel tudunk vásárolni 
akár egy 6 millió forintos új teherautót is. 
 
Görög László polgármester: meg fogjuk nézni a lehetőségeinket, s vissza 
fogunk erre térni. 
 
Az önkormányzati tulajdonú Kft ügyében még mindig nincs döntés, mert meg 
akarjuk találni a legoptimálisabb lehetőségeket. El fogunk menni más 
önkormányzatokhoz is, ahol már működik ilyen Kft., s tőlük fogunk segítséget 
és tanácsot kérni a beindítással és az üzemeltetéssel kapcsolatban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.   
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
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    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    30/2012.(V.09.) 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: 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat 
módosítás) 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    4/2012.(V.10.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.( III.21.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról 

 
1.§. 

 
(1) a 2011. I. félévében pótelőirányzatként biztosított állami támogatások 
növelése miatt a rendelet 3.§. (1) bekezdésében megállapított 
 
 
  kiadási főösszegként    6.212.000 Ft-tal 
  bevételi főösszegként   6.212.000 Ft-tal 
 
módosítja és az önkormányzat 2011. évi 
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  módosított kiadási főösszegét  273.027.000 Ft-ban 
  módosított bevételi főösszegét  273.027.000 Ft-ban 
  a hiány összegét      12.925.000 Ft-ban 
 
állapítja meg. 
 
(2) A kiadási főösszegen belül módosított kiemelt előirányzatokat 
 
          90.747  E Ft személyi jellegű juttatások 
          22.775  E Ft munkaadókat terhelő járulékok 

 46.772  E Ft dologi kiadás 
                     2.261  E Ft egyéb folyó kiadás 
            1.929  E Ft előző évi túlfinanszírozás visszafizetési kötelezettség 
   6.317  E Ft támogatásértékű működési kiadás   

E Ft működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülr 
E Ft garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés  

 32.379  E Ft társadalom- és szociálpolitikai juttatás 
E Ft ellátottak pénzbeli juttatásai 
E Ft pénzforgalom nélküli kiadások 

 2.614  E Ft kamatkiadások 
E Ft felújítás 

 66.633 E Ft intézményi beruházási kiadások 
E Ft támogatásértékű felhalmozási kiadás 

      400  E Ft felhalmozási célú pénzeszközátadás 
E Ft pénzügyi befektetések kiadásai  
E Ft EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 

      100  E Ft általános tartalék 
      100  E Ft céltartalék 

E hitelek kamatai 
E finanszírozási kiadások 

 
jogcímenkénti megosztásban állapítja meg. 
 

2.§. 
 
 
(1) A bevételi előirányzatokon belül a módosított kiemelt előirányzatokat  
 
 
    8.564 E Ft intézményi működési bevételek 

80.098 E Ft önkormányzatok sajátos működési bevételei 
  1.632 E Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel 
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97.257 E Ft önkormányzatok költségvetési támogatása 
72.551 E Ft átvett pénzeszközök, támogatás értékű bevételek 
12.925 E Ft finanszírozási bevételek 

 
jogcímenkénti megosztásban állapítja meg. 
 
 

3.§. 
 

(1) Ez a rendelet 2012. május 10. napján lép hatályba és 2012. május 11-én 
hatályát veszti. 

 
 
Nyírgelse, 2012. május 09. 
 
 
 
 
Görög László      Nagy László 
polgármester        körjegyző 
 
 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3./ Napirend: 2011. évi költségvetés végrehajtásának megtárgyalása, elfogadása 
 
Goda Ferencné költségvetési előadó: A 7-8. mellékletnél a dátumnál elírás 
történt, mindenki úgy értse, hogy az adatok 2011. december 31-ére vonatkoznak.  
 
/Gyurkovics Anna képviselő megérkezett, így a továbbiakban 5 fő képviselő 
vesz rész a szavazásban./ 
 
Görög László polgármester tájékoztatja Gyurkovics Anna képviselőt, hogy a 
harmadik napirendi pont tárgyalása zajlik, ha van kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban, akkor tegye fel. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
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Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    5/2012.(V.10.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról 
 

Az önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében 
eljárva a 2011. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 
 

1.§. 
 

(1) Az Önkormányzat Képviselő- testülete a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást  
 

235.818 E Ft bevétellel 
214.486 E Ft kiadással_________ 
  26.996 E Ft pénzmaradvánnyal 

 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 
önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el. 
 
(3) A működési bevételek és kiadások valamint a tőkejellegű bevételek és 
kiadások mérlegét 2/a és 2/b számú melléklet szerint fogadja el 

 
 

2.§. 
 

A Képviselő- testület az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 
 
(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
 
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként 
a 4-5. számú melléklet szerint, 

 
(3) Az Önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és 
eszközök szerint a 6. számú melléklet szerint,  
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(4) Az Önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti 
adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 7. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 

 
(5) A céljellegű támogatások felhasználását a 8. számú melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

 
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint 
az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi 
elszámolását a 9-10. számú melléklet szerint,   

 
(7) A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda intézmény bevételi és 
kiadási előirányzatának teljesítését a 11, 12. számú mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá. 

 
(8) A Szent György Idősek otthona bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint,  

 
(9) A Képviselő- testület az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét 
a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.  

 
(10) A Képviselő- testület a költségvetési szervek pénzmaradványát a 16. 
számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 
(11) Az Önkormányzat a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát -14. 
számú melléklet egyszerűsített mérlegben szereplő adatok szerint állapítja meg. 

 
(12) A Képviselő- testület a pénzeszközök változásainak levezetését a 15-ös 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.  

 
 

3.§. 
 

(1) A Képviselő- testület utasítja az Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a 
pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve 
kísérje figyelemmel. 
 
(2) Az Önkormányzat körjegyzője és a költségvetési szervek vezetői a 
pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodni kötelesek. 
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4.§. 

 
A Képviselő- testület utasítja az Önkormányzat körjegyzőjét, hogy a 
költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, 
elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 
napon belül írásban értesítse. 
 

5.§. 
 

Ez a rendelet 2012. május 10. napján lép hatályba. 
 
 
 
Nyírgelse, 2012. május 09. 
 
 
 
 
Görög László      Nagy László 
polgármester        körjegyző 
 
 
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
4./ Napirendi pont: Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendeletek 
módosítása 
 
Nagy László körjegyző: Az új szabálysértési törvény értelmében az 
önkormányzatunk az egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó rendeleteit 
kell hatályon kívül helyeznie. Mint már említettem április 15-től a jegyző, mint 
szabálysértési hatóság megszűnt létezni, a szabálysértések a Kormányhivatalhoz 
kerültek. Nyírbátorban van egy kihelyezett iroda, ahol 2 fő kormánytisztviselő 
végzi el 20 település szabálysértési feladatait.  
A temetőről és az állattartásról szóló önkormányzati rendeleteink tartalmaznak a 
szabálysértésre vonatkozó szankciókat, melyeket hatályon kívül kell helyezni. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Aki feljelentést szeretne tenni, akkor már 
Nyírbátorba kell menni? 
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Nagy László körjegyző: Igen, oda kell menni, de aki itt akarja elpanaszolni a 
vélt sérelmeit, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni, s ezt kell megküldeni 
Nyírbátorba.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    6/2012.(V.10.) önkormányzati rendelete 
 

egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül 
helyezéséről 

 
Nyírgelse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 254.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

Hatályát veszti 
 

a.) a temetőről és temetkezésről szóló 3/2001.(II.20.) önkormányzati rendelet 
30.§-a,  

b.) az állattartásról szóló 12/2004.(X.25.) önkormányzati rendelet 14.§-a. 
 

 
2.§. 

 
Ez a rendelet 2012. május 10-én lép hatályba és 2012. május 11-én hatályát 
veszti.  
 
 
Nyírgelse, 2012. május 09. 
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Görög László      Nagy László 
polgármester        körjegyző 
 
 
Sorrendben az ötödik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
5./ Napirend: Egyebek 
 
Görög László polgármester: Meg kellene beszélnünk, hogy mikor legyen a 
Falunap, dönteni kell az időpontjáról.  
 
Pintye Magdolna képviselő: Június 09-i időpontot javaslom, mert nyáron a 
gyerekeket nem lehet összegyűjteni, s akkor nem lesz műsor. A néptánc vizsgát 
is erre a napra fogjuk tenni, s a gyerekek akkor ezt is elő tudják adni.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Egy pályázat is volt beadva erre az 
alkalomra, annak mikor van az időpontja. 
 
Görög László polgármester: Zöldnapok pályázatot adtunk be, s annak a záró 
rendezvénye lesz egy táncos mulatság, de ez még nincs elbírálva. Ezen kívül azt 
is figyelembe kell venni, hogy meg hívjuk az encsencsi és a penészleki 
képviselőket is, azoknak is megfelelő legyen az időpont. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Lehetne vasárnap is a Falunap. 
 
Pintye Magdolna képviselő: Az nem jó, mert másnap menni kell mindenkinek 
dolgozni.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: azt is vegyük figyelembe, hogy ez ne ütközzön a 
szomszéd települések Falunapjaival.  
 
Görög László polgármester: a többi településen nem ebben az időpontban 
vannak a Falunapok ezzel nem lesz probléma. Én is azt javaslom, hogy június 
09-én legyen a Falunap, ez a legoptimálisabb időpont. 
 
a Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    31/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a  
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    a Falunap időpontjának meghatározásáról 
 
A képviselő- testület 
 
    1./ A  Falunapot 2012. június 09-én kívánja megtartani. 
 

2./ Felhatalmazza a polgármestert az előkészítő, 
szervező feladatok költségtakarékos végrehajtására. 

 
Görög László polgármester: Megkerestek engem két árajánlattal Fásy Ádám 
és sztárvendégei, hogy három órás zenés műsort ajánlanak a számunkra. az 
egyik ajánlat 440.000 Ft-ról a másik ajánlat 220.000 Ft-ról szólna.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Én már hallottam őket Szakolyban és egyáltalán 
nem volt jó az előadás. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Nem kellenek ide sztárvendégek, a 
nélkül is lehet jó a Falunap. 
 
Görög László polgármester: akkor közölni fogom velük, hogy köszönjük a 
megkeresésüket, de nem kérjük a szolgáltatásukat. 
Az Iskola kapott 11 db számítógépet, melyből az Igazgató Asszony 8 db gépet 
felajánlott a Teleháznak. Most jelenleg 5 gép üzemel, de van olyan, hogy 18-20 
gyerek is van a Teleházban. Nekem az a véleményem, hogy valamilyen óradíjat 
be kellene vezetnünk, mert villanyszerelő kiszámolta, hogy ennek a sok gépnek 
már igen komoly áramdíj költségei lesznek.  
 
Nagy László körjegyző: Úgy is meg lehetne határozni, hogy az első óra 
ingyenes, a többi megkezdett óra pedig 100 Ft/óra díjba kerülne.  
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: 100 Ft/óra díjat kellene 
meghatározni június 01-től.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat  
    Képviselő- testületének 
 
    32/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a 
 
A Képviselő- testület 
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1./ a teleházban az internet használati díját 100 Ft/ 
megkezdett óra díjban állapítja meg.  
 
2./ Felhatalmazza a teleház vezetőjét a díjak helyszíni 
kezelésére, az azzal történő elszámolásra.  

 
    
Görög László polgármester: Utánajártam, s nem lesz gond a gyerekek 
diákmunkájával sem. 16-18 éves korú fiatalokat lehet foglakoztatni 6 órában, s 
felügyeletet is biztosítani fogunk. Már készen vannak a kérdőívek, amelyen fel 
fogjuk mérni, hogy kiket érdekelne a nyári diákmunka.  
 
Koda János tanyája 3 helyrajzi számon szerepel, amelyből kettőben ½ rész az 
Önkormányzat tulajdonában van. Ezzel is kezdeni kellene valamit, mert ez így 
nem maradhat. Nem is tudom, hogyan tudott rá felvenni támogatást, mert az 
Önkormányzattal ebben az ügyben semmilyen megállapodást nem kötött. A 
Képviselő- testületnek kell eldöntenie, hogy eladja- e Koda Jánosnak a részét, 
vagy mit kíván vele kezdeni.   
 
Nagy Imréné mellett megy egy út, ami most el van szántva, s be van vetve. 
Össze lehetne kötni a Kossuth utcát az Állomással, s nem kellene körbe járni. 
Ha a Képviselő- testület felhatalmaz engem, akkor én ezt az utat kimérettetem, 
rendbe tettetem, s akkor lehet majd használni.  
 
Nagy László körjegyző: Ha ez valóban így van, akkor ki kell mérettetni, fel 
kell szólítani a tulajdonost, hogy hagyjon fel a műveléssel, s helyre kell az utat 
állítani, s folyamatosan karban kell tartani.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Ezt ősszel kellene megoldani, hogy ha már 
bevetette, akkor tudja róla betakarítani a termést, s utána felszólítani, hogy 
hagyjon fel a műveléssel.  
 
Nagy László körjegyző: Azt is meg lehetne nézni, hogy nincs e valamilyen 
pályázati lehetőség az út helyreállítására. 
 
Görög László polgármester: Akkor fogom a tulajdonost tájékoztatni, hogy 
ősszel ezt a munkálatot el fogjuk végezni, miután betakarította róla a termést. a 
pályázati lehetőséget is meg fogjuk nézni.  
 
Az előző testületi ülésen döntött e Képviselő- testület az átfogó vizsgálat 
időpontjáról. Varga Péter belső ellenőr azt kérte, hogy határozzon meg a testület 
egy összeget, amennyiért el kívánja láttatni ezt a feladatot. Ez a díj 100-150.000 
Ft + Áfa közötti összeg szokott lenni. 
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Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Én 100.000 Ft +Áfa összeget 
javaslok megállapítani. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
      
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    33/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a  
 
    Belső ellenőr díjazásával kapcsolatban 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ A 25/2012.(III.30.) határozatával a 2007. január 
01-2010. október 02. közötti időszakra átfogó belső 
ellenőrzési vizsgálatot rendelt el. 

Az elvégzett munka fejében a belső első ellenőr 
díjazását 100.000 Ft+Áfa összegben határozza meg. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert, az 1. pont szerinti 
feladatok megszervezésére, majd a belső ellenőr 
megállapításainak végrehajtására.   

 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Bojti József megkeresett engem, 
hogy a háza mellett lévő Önkormányzat tulajdonát képező területet meg akarja 
vásárolni.  
 
Görög László polgármester: Ezt már nekem is mondta, a 295 hrsz-ú területről 
lenne szó.  
 
Nagy László körjegyző: Nekem az a véleményem, hogy rá kellene szánni egy 
testületi ülést arra, hogy megnézzük, milyen területei vannak az 
Önkormányzatnak. Össze kell gyűjteni a vételi és az eladási szándékokat, 
meghirdetni erre egy napot, mikor ezzel fog foglakozni a Képviselő- testület, s 
akkor nem kell elaprózni a döntéseket. Ki kell jelölni az értékesítésre szánt 
ingatlanokat, nyílt pályázati eljárás során célszerű megválni tőlük. Az így 
befolyt összeg vissza forgatható vagyongyarapításra. Bojti József pedig adja be 
vételi szándékát, s majd erről is dönt a testület. 
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Görög László polgármester: Ezt az ötletet én is támogatom, majd fogunk 
egyeztetni egy időpontot, amikor ezzel fog foglakozni a Képviselő- testület. 
 
A Szennyvízhálózat kiépítésével kapcsolatban is kaptunk bővebb tájékoztatást, 
amit a Jegyző úr fog ismertetni.  
 
Nagy László körjegyző: Volt arról szó, s ki is ment minden lakáshoz, hogy 
egyedi szennyvízkezelési konstrukció szerint valósítaná meg a szennyvízhálózat 
kiépítését a településen. Erre kaptunk is árajánlatot, amit most ismertetni is 
szeretnék. 6 fő lakosegyenértékű szennyvízkezelőnél 1.100.000 Ft+ Áfa, 8 főnél 
1.230.000 Ft+ Áfa 30 főnél pedig 3.600.000 Ft+ Áfa lenne a költség. Ez 
tartalmazza a telepítést. A bruttó összeg 90%-át lehetne megpályázni, ezért a 
legkisebb berendezésnél az egy ingatlanra jutó költség kb. 140.000Ft. Ennek az 
összeg az előteremtésére megkerestem egy lakástakarék pénztár (LPT) 
szervezésével foglalkozó céget, akik a lakástakarék pénztár megszervezését 
segítik elő úgy, hogy havi részletekben kellene megfizetni ezt a 140.000 Ft-ot 
olyan formában, hogy aki tagja a lakástakarék pénztárnak az éves befizetései 
után 30% állami támogatásban részesül. Van egy kisebb összegű számlavezetési 
díj is kb. 150 Ft/hó. Előbb- utóbb szükség lesz a szakszerű szennyvízkezelésre, 
mert az ivóvíz teljesen el fog fertőződni, szennyeződni. Lakástakarék pénztár 
azért jó, mert segíti előteremteni az önerőt, ehhez viziközmű társulást kell 
létrehozni. Lakossági fórumot kellene összehívni, hogy a lakosok minél 
szélesebb körben tudjanak tájékozódni a beruházásról. Nyitott ez a pályázati 
lehetőség, de nagyon sokáig nem kellene halogatni.  
 
Gyurkovics Anna képviselő: Szegények az emberek, a lakástakarék kasszát 
nem fogják fizetni, s azt is mondják, hogy a villanyszámlát is meg fogja emelni.  
 
Görög László polgármester: Szórólapot kellene újra készíteni, s előzetesen fel 
kellene mérni a lakosság igényét. 
 
Nagy László körjegyző: Szerintem meg lakossági fórumot kellene összehívni, 
arra több ember eljönne, azon jobban tudjuk őket tájékoztatni. 
 
Lakatos Zoltán Nyugdíjas Egyesület elnöke: A lakossági fórumra 
véleményem szerint is többen eljönnének. Én arra is emlékszem, amikor a 
közműves vizet vezettettük be a faluba, annyira nagy volt az érdeklődés, hogy 
azóta sem voltak olyan sokan egy falugyűlésen sem. Én is szívesen segítek a 
munkában, úgy vélem ez az utolsó lehetősége a településnek, hogy a 
szennyvízkezelés problémáját meg tudjuk oldani.  
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Nagy László körjegyző: Most már van annyi információ a birtokunkban, hogy 
össze tudunk hívni egy lakossági fórumot, meg fogjuk hívni erre a 
szakembereket is, akik kellőképpen tudják tájékoztatni a lakosságot.  
 
Görög László polgármester: Akkor első körben tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot, az újabb információkról, felmérjük az igényeket, s ha látjuk az 
érdeklődést, akkor össze fogjuk hívni a lakossági fórumot. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    34/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a  
 
    lakossági fórum összehívásával kapcsolatosan 
 
A Képviselő- testület 
 

1./ A településen keletkező szennyvíz jövőbeni 
kezelése érdekében lakossági fórumon kívánja 
tájékoztatni a lakosságot és a vállalkozókat a jelenleg 
elérhető pályázati lehetőségekről. 

 
2./ Utasítja a polgármestert a lakossági fórum 
előkészítésére, megszervezésére. 
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
Görög László polgármester: Nyírgelse- Nyírbogát vagyonmegosztási üggyel 
kapcsolatban Csonka Imre nyírbogáti képviselő úr sokallja a 28 millió forintot, 
azt mondta az 5 millió forintot bármikor megadnák, erről egy közös testületi 
ülés keretein belül hajlandóak lennének tárgyalni is. 
 
Nagy László körjegyző: Nem kell ebbe belebonyolódni, kiment nekik a fizetési 
meghagyás, ha nem akarnak fizetni, akkor az ügyvéd úr meghatalmazás alapján 
elindítja a pert. Volt rá több év, hogy megegyezzen a két testület, most már ezzel 
nem kell foglakozni.  
 



 18

Görög László polgármester: A pénzkészlet lekötése ügyében még mindig 
nincs döntés, keressük a legmegfelelőbb feltételeket.  
 
Pócsi Józsefné képviselő: Nagy felháborodást keltett a faluban, hogy Török 
Menyhért bácsi körbekerítette a sírt, s a szomszédok nem tudnak eljárni, nem 
tudják a sírjaikat megfelelően gondozni.  
 
Görög László polgármester: Mi is voltunk kint a temetőben, beszéltünk 
Menyus bácsival is és a szomszédokkal is, amikor itt voltak a megbeszélésen, 
akkor meg tudtak egyezni, mindenki elfogadta a kerítést. 
 
Molnárné Goda Gabriella alpolgármester: Mezőőr mikor fog munkába állni? 
 
Görög László polgármester: Hamarosan, mert az Önkormányzat erdejét is igen 
meglopták. 
 
Nagy László körjegyző: Ki kell írni a pályázatot, s azt kellene eldönteni, hogy 
mikortól álljon munkába, ez már lehet akár június elseje is. A pályázatnál nem 
feltétel a mezőőri vizsga megléte sem, azt meg lehet szerezni egy tanfolyamon. 
Fegyvertartási engedéllyel sem kell, hogy rendelkezzen, azt is meg lehet 
tanfolyam elvégzése után szerezni.  
 
Görög László polgármester: Én is támogatom, hogy már június 01-től 
munkába álljon, ki kell írni a pályázatot. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat  
    Képviselő- testületének 
 
    35/2012.(V.09.) h a t á r o z a t a  
 
    a mezőőri állás betöltésével kapcsolatban 
 
A Képviselő- testület 
 
    1./ Pályázatot ír ki mezőőri állás betöltésére. 
    A pályázati feltételeket az alábbiakban határozza meg.  
    - cselekvőképes magyar állampolgár 
    - 18 év feletti életkor 
    - legalább 8 általános iskolai végzettség 
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    - alapos hely- és emberismeret Nyírgelse község kül- 
    és belterületén 
    - mezőőri tanfolyam és vizsga vállalása 

- lőfegyvertartási (sörétes vadász) engedély vagy ennek 
hiányában a megszerzés vállalása 
- gépjármű vezetői engedély 
 
2./ Felhatalmazza a körjegyzőt a pályázati felhívás 
megjelentetésére, a pályázatok döntésre történő 
előkészítésére. 
 
Határidő: 2012. május 15. 
Felelős: körjegyző 

 
 
Gyurkovics Anna képviselő: Az Orvosi Rendelő felújítása mikor fog 
elkezdődni? 
 
Görög László polgármester: nem a pályázattal van a probléma, hanem a 
szerződéseket, megállapodásokat meg akarjuk nézetni, felül akarjuk vizsgáltatni 
hogy ne legyen benne semmi törvénytelenség. Szakember fogja megnézni, aki 
már máskor is végzett ilyen tevékenységet.  
 
Nagy László körjegyző: Erre azért volt szükség, mert az Orvosi Rendelő 
felújítása beruházás közbeszerzés köteles, s ezt igen komolyan kell venni, s a 
korábbi cég nem rendelkezett a megfelelő szakemberekkel, s a műszaki ellenőr 
tekintetében is lettek volna fenntartások, ezért volt szükség a felülvizsgálatra. 
Amit valóban elvégeztek munkát, azt szerződés alapján ki fogjuk fizetni, azzal 
nem lesz probléma.  
 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 
bezárja.  
 

k.m.f. 
 

 
 
Görög László       Nagy László 
polgármester        körjegyző 
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Molnárné Goda Gabriella    Pintye Magdolna 
 jegyzőkönyv hitelesítő        jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 


