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J E GY Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012. június 
01-én megtartott rendkívüli testületi üléséről.  
 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella 
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Gyurkovics Anna képviselők 
 
Igazoltan maradt távol: Pócsi Józsefné, Kulin Béla képviselő, 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László körjegyző 
 
 
Görög László polgármester köszönti a megjelenteket, s az ülést 1200-kor 
megnyitja. 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő képviselőből 
5 fő jelen van. 
 
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjának az elfogadására.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadja a napirendi 
pontot.  
 
1./ Polgárőrség támogatása /Zöldnapok pályázat/ 
 
 
1./ Napirend: Polgárőrség támogatása /Zöldnapok pályázat/ 
 
 
Görög László polgármester: Már több hónappal ezelőtt beszámoltam nektek 
arról, hogy a Polgárőrséggel karöltve adtunk be egy pályázatot, s ezáltal 
színvonalasabbá tudjuk tenni a falunapot. Azért kellett ezt így megoldani, mert 
ha az Önkormányzat a pályázó, akkor nem tudtuk volna elnyerni a teljes 
összeget, közel 5 millió forintot. Ennek a pályázatnak a megvalósítása eredetileg 
a falunap utáni hétre esett volna, de mi kérvényeztük az időpont módosítást az 
MVH-nál és a LEADER-nél, hogy egybe tudjuk kötni a falunappal, amit el is 
fogadtak. A pályázatban elnyert összeg egyik részét eszközbeszerzésre kell 
fordítani, ami egy ágdaráló gépet foglal magába közel 2 millió forint értékben. A 
másik része egy négy napos rendezvénysorozat, melynek a keretében egy 25 fős 
csapatnak gallyat, ágakat kell gyűjteni az erdőben, s ezt az ágaprító géppel fel is 
kell dolgozni. Az embereket saját gépkocsival ki is kell szállítani a területre, 
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ebédet, vacsorát kell nekik biztosítani, s a nyesedéket saját traktorral be is kell 
szállítani mind a 4 napon. Ezt mind a pályázat le is fedi. Azért kellene kötni egy 
megállapodást a Polgárőrséggel, mert ezt az összeget előre meg kell 
finanszírozni, s nekik erre nincs anyagi fedezetük. Amikor az MVH az 
elszámolás után kiutalja nekik ezt az összeget, akkor a Polgárőrség 3 napon 
belül visszautalja azt az Önkormányzat számlájára. Augusztus 31-ig szünetel az 
MVH-nál a kiutalás, így majd csak ezek után jutunk hozzá a pénzünkhöz. 
A Polgárőrséggel kell kötnünk még egy másik megállapodást is, a 
géphasználatával kapcsolatban mivel ez az ő tulajdonuk, hogy ebből se legyen 
probléma.   
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    36/2012.(VI.01.) h a t á r o z a t a  
 
    Polgárőrség támogatása 
 
A Képviselő- testület 
 

1./Megállapítja, hogy a Polgárőrség Nyírgelse /4362 
Nyírgelse Kossuth u. 1. adószáma: 18812875-1-15 
képviselője: Nagy László/ „Nyírgelse Község 
Külterületeinek hasznosítható biohulladéktól való 
mentesítése” című projekt megvalósítására 4.945.500 
Ft összegű támogatást elnyert.  
Mivel a pályázat megvalósítása utófinanszírozású, 
ezért biztosít a Polgárőrség részére 5.000.000 Ft azaz 
Ötmillió forint összeget támogatásként a 2012. évre.  
 
2./Tudomásul veszi, hogy a Polgárőrség az 1. pont 
szerinti összeggel legkésőbb 2012. augusztus 31-ig 
elszámol a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium felé. 
 
3./ Felhívja a Polgárőrséget, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium részéről  az 1. pont 
szerinti összeget a számlájára érkezést követő 3 napon 
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belül egy összegben utalja át az Önkormányzat 
11744058-15443216-00000000 bankszámlájára. 
 
4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban 
foglaltak alapján a Polgárőrség részére az 1. pont 
szerinti összeget biztosítsa, s velük a támogatási 
szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2012. június 04. 
Felelős: polgármester   

 
 
Nagy László körjegyző: Tájékoztatni szeretném a Képviselő- testületet, hogy a 
mezőőri állásra a pályázatok beadási határideje ma délben lejárt, s 4 fő adta be a 
pályázatát. Csak helyben hirdettük meg a testület által is elfogadott pályázati 
kiírásnak megfelelően. Előnyt jelent magasabb iskolai végzettség. Bérezése a 
közalkalmazottak jogállása szerint a végzettségének és az éveinek a beszámítása 
alapján fog megtörténni. Szolgálati fegyvert és mobiltelefont is biztosítani kell 
neki. Az Állam is támogatja a mezőőrök foglakoztatását a megalakuláskor 
300.000 Ft-tal, s ezen kívül havonta 50.000 Ft állami támogatás igényelhető. Az 
elszámolásra negyedévente kerül sor, s így hozzávetőlegesen a mezőőr 
foglakoztatásával kapcsolatos költségek 50%-át visszatéríti az állam. A 
pályázathoz csatolni kellett még önéletrajzot, iskolai végzettséget igazoló 
dokumentumok másolatát, ha valakinek van fegyvertartási engedélye, annak a 
bizonyítványnak a másolatát. A foglakoztatáshoz szükséges lesz még erkölcsi 
bizonyítvány is, de azt majd később kell pótolni. Mint már említettem 4 fő adta 
be a pályázatát: Kiss András, Sándor Miklós István, Szilágyi János, Kaszás 
György. A mezőőr foglalkoztatója a polgármester, a döntés a polgármesteré. 
Most az lenne a cél, hogy minél hamarabb munkába álljon a mezőőr, letegye a 
mezőőri vizsgát, mert csak a vizsga letételének napjától jár az állami támogatás. 
Olyan embert kell választani, aki együtt tud működni a Polgárőrséggel, 
Rendőrséggel egyaránt, ismeri az embereket, ismeri a földeket. Kötetlen a 
munkaideje, de a heti 40 órát le kell, hogy dolgozza. A mezőőrrel el lehetne 
ellátatni azt a feladatot is, hogy ellenőrizze le az önkormányzati rendeletnek 
megfelelően, hogy kik nem művelték meg a kertjüket, egyéb ingatlanjaikat.  
 
Görög László polgármester: A Kft alapításával kapcsolatban csak arról 
szeretném előzetesen tájékoztatni a Képviselő- testületet, hogy megtettem a 
kezdő lépéseket, elő van készítve az anyag, a következő testületi ülésre 
mindenki meg is fogja kapni.  
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Nagy László körjegyző: meg kellene nézni más települést is, ahol működik már 
ilyen Kft, hogy mondják el a tapasztalataikat, milyen feladatokat adtak át, 
milyen költségei vannak az indításnak, milyen vagyonnal rendelkezik. 
 
Görög László polgármester: A telephely kialakításán is el kell majd 
gondolkoznunk. A pályázati lehetőségeket is meg fogjuk nézni ezzel 
kapcsolatban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszöni a részvételt, s az ülést 
1300-kor bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
 
Görög László       Nagy László 
 polgármester         körjegyző  
 
 
 
   Gyurkovics Anna      Kapási József 
jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 
         

 
 

  
 
 


