JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2012.
november 14-én megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Görög László polgármester, Molnárné Goda Gabriella
alpolgármester, Pintye Magdolna, Kapási József, Gyurkovics Anna, Kulin Béla,
Pócsi Józsefné képviselők, Nagy László körjegyző.
Görög László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s az ülést 1400 – kor
megnyitotta.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van.
Görög László polgármester javaslatot tett a napirendi pontok elfogadására.
A képviselő – testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadja a következő
napirendi pontokat.
Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
1./Döntés az iskola 2013. január 01-től történő működtetéséről .
2./ Az Önkormányzat véleményének
körzethatárának megállapításához.

kialakítása

az

általános

iskola

3./ Vélemény kialakítás a 2013. január 01-től létrehozandó közös hivatalhoz
csatlakozással kapcsolatban.
4./ Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési és bérleti szabályzatának
elfogadása.
5./Központi ügyeleti szolgálat 2012. augusztus 31.-ig történt bevételeiről,
kiadásairól szóló tájékoztató megtárgyalása.
6./Egyebek
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Napirend előtt: Tájékoztató a két ülés között eltelt eseményekről
Görög László polgármester: A mai napon volt itt 2 tervezőmérnök a MÁV tól, akik a szalmadpusztai vasúti átjáró átépítéséről szóló 3 tervet hagytak itt.
Ebben a kérdésben kérik a testület véleményét. Ez a beruházás az
önkormányzatnak nem kerül pénzbe, a beruházás teljes költsége pályázati
forrásokból valósul meg. Kérte, hogy az általa bemutatott 3 terv-verzióról
mondják el a véleményüket az egyebek napirendben.

1.napirendi pont:
működtetéséről.

Döntés

az

iskola

2013.

január

01-től

történő

Görög László polgármester: Arról kell döntenie a testületnek, hogy 2013.
januárjától kívánja-e működtetni az iskolát.
A képviselő – testület 1 nem, 4 igen, 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
45/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
az iskola 2013. január 01-től történő működtetéséről

A képviselő – testület
1., Megvizsgálta a helyi általános iskola további működtetésének lehetőségeit, s
úgy döntött, hogy 2013. január 1.-től - mivel az állam a működtetésre nem
biztosít az önkormányzat részére támogatást - nem kívánja működtetni azt.
2., Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a Magyar
Államkincstárt az ebr42 rendszeren keresztül értesítse.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012.11.15.
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2. napirendi pont: Az Önkormányzat véleményének kialakítása az általános
iskola körzethatárának megállapításához.
Nagy László körjegyző: A kormányhivatal határozza majd meg,a jövőben a
beiskolázási körzetet. Ismertette a határozat tervezetet.Ehhez kéri az
önkormányzatok véleményét.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
46/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
Az Önkormányzat véleményének kialakítása az általános iskola körzethatárának
megállapításáról
A képviselő- testület:
1., A nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. §.
(1) bekezdése alapján a helyi általános iskola felvételi körzethatárának a megyei
kormányhivatal által történő megállapításához az alábbi véleményt adja:
a., a Nyírgelse községben lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek
létszáma 30 fő.
b., a Nyírgelse községben működő köznevelési intézmények neve, címe,
működési körzete:
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
székhelye: 4362 Nyírgelse Petőfi tér 4
tagintézménye: Óvoda 4362 Nyírgelse Iskola út 16.
működési körzetük: Nyírgelse község közigazgatási területe.
c., a Nyírgelse községben működő, pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény:
neve: Nyírbátor Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat
címe: 4300 Nyírbátor, Báthori út 20.
működési körzete: Nyírbátor és vonzáskörzetének települései (közöttük
Nyírgelse is)
feladattípus szerinti feladatai:
- mozgásfejlesztés,
- -gyógytestnevelés,
- -logopédiai segítségnyújtás,
- -pszichológiai ellátás,
- pályaválasztási tanácsdás,
3

- nevelési tanácsadás,
- pedagógiaifejlesztés,
- BTM nehézségekkel küzdő gyerekek kiszűrés kontroll – vizsgálata.
2., Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti véleményről
tájékoztassa a megyei kormányhivatalt.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 30.
3. napirendi pont: Vélemény kialakítás a 2013. január 01-től létrehozandó
közös hivatalhoz csatlakozással kapcsolatban.
Görög László polgármester: A 2000 fő alatti településeknek, közös hivatalt
kell létrehozni egy másik településsel. Javaslom, hogy Encsencs községgel
tegyük ezt meg a körjegyzőségben tapasztaltak alapján.
A képviselő – testület 1 nem, 6 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
47/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
A képviselő – testület:
1., Megtárgyalta az Mötv. szerinti közös hivatal létrehozásának lehetőségeit.
2., Megállapította, hogy Nyírgelse község lakosságának száma nem éri el a
jogszabályban önálló hivatal működtetéséhez előírt 2000 főt ezért, a kialakításra
kerülő nyírbátori járáson belül más településsel köteles közös hivatalt létrehozni.
3.,Kinyilvánítja szándékát, hogy 2013. január 1 –től Encsencs Község
Önkormányzatával (4374 Encsencs, Fő út 31.) kíván közös hivatalt működtetni.
4., Felhatalmazza a polgármestert, hogy Encsencs község polgármestere felé,
jelezze a 3. pont szerinti szándékát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 30.
4. napirendi pont: Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési és bérleti
szabályzatának elfogadásáról.
Görög László polgármester: Igény merült fel a lakosság részéről, hogy az
önkormányzat gépeit, eszközeit bérbe vennék térítési díj ellenében. Javaslom,
hogy az egyre bővülő géppark szabad kapacitását bocsássuk a lakosság
rendelkezésére.
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Mivel hozzászólás nem volt, a képviselő – testület 7 igen szavazattal a
következő határozatot alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
48/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
A képviselő – testület:
1., Az önkormányzat gépjármű üzemeltetési és bérleti szabályzatát az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
2., Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. november 15. – től az 1. pont
szerinti szabályzatot alkalmazza, s a bérlet részletes feltételeiről tájékoztassa a
község lakosságát.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. november 20.
3., Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. június 30 – ig tájékoztassa a
képviselő – testületet a gépjármű üzemeltetés és bérlet tapasztalatairól, s szükség
szerint tegyen javaslatot a módosításra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
5. napirendi pont:Központi orvosi ügyeleti szolgálat 2012. augusztus 31.-ig
történt bevételeiről, kiadásairól szóló tájékoztató megtárgyalása.
Görög László polgármester: Az orvosi ügyelet ¾ éves beszámolójáról kérte a
testület véleményét.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
49/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a

A Képviselő – testület:
1., A Balkány székhelyű központi orvosi ügyeleti szolgálat 2012. augusztus 31 –
ig történt bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatót meghallgatta, s azt
elfogadta a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.
6. napirendi pont: Egyebek
5

Görög László szavazásra kéri a képviselő – testület tagjait a szalmadi vasúti
átjáró ismertetett terv-variációival kapcsolatban.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
43/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
a Szalmadpusztai vasút átjáró átalakításáról
A Képviselő-testület:
1. A Nyírgelse külterületén, az úgynevezett Szalmadi vasúti átépítésével
kapcsolatban átjáró a Magyar Államvasutak által készített átépítési variációs
tervek közül a 3. melléklet szerinti 2. számú terv megvalósítását látja
legcélszerűbbnek.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a MÁV-ot az 1., pont szerinti döntésről
tájékoztassa.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. november 30.

Görög László polgármester: A takarékszövetkezet az általunk megállapított
bérleti díjat nem tartja megfelelőnek, arra kéri a testületet, hogy módosítsa azt.
A gyógyszertár vezetője pedig elfogadja a 10.000 Ft bérleti díjat, amennyiben
eltekint az önkormányzat a rezsi költségektől. Ha nem fogadja el a testület a
gyógyszertár ajánlatát, akkor ragaszkodik a külön mérő órák felszereléséhez.
Amennyiben nem sikerül megegyezni a bérleti díjak mértékében, a gyógyszertár
vezetője megszünteti a szolgáltatást.
Pintye Magdolna képviselő: Szerintem a megállapított bérleti díjak
elfogadhatóak, de az sem lenne megoldás, ha megszűnne a gyógyszertári
szolgáltatás.
A képviselő – testület 7 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:

Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
6

44/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
a Takarékszövetkezet és a Gyógyszertár bérleti díjairól
A Képviselő-testület:
1. A Nyírgelse, Kossuth út 1. szám alatti kultúrház megnevezésű ingatlanban
működő gyógyszertár és takarékszövetkezet helyiségének bérleti díját
13.000 Ft/hó, rezsi költségét 8.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. december 1-től az 1. pont szerinti
díjakkal kössön bérleti szerződést a gyógyszertárral és a takarékszövetkezeti
fiókot működtető bérlővel.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. november 30.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyógyszertár és a takarékszövetkezet
helyiségei esetében vizsgálja meg az egyedi mérőóra kialakításának
lehetőségeit.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Görög László polgármester: Nyírbogát Önkormányzata előkészített egy
vagyonmegosztási célt szolgáló megállapodást. Az abban szereplő 10 millió
forint megváltási árat szerénynek tartotta, erről kérte a képviselők véleményét.
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
49/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
A Nyírgelse Nyírbogát közötti vagyonmegosztási per folytatásáról:
A Képviselő-testület:
1. A Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata által előkészített, a Nyírbogát
229. hrsz-ú egészségház megnevezésű ingatlanért - melyben Nyírgelse
Község Önkormányzata 2563/10000-ed tulajdoni hányaddal bír - 10.000.000
Ft megváltási árat tartalmazó megállapodást és a hozzá kapcsolódó
hozzájáruló nyilatkozatot nem fogadja el.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy - továbbra is szem előtt tartva a peren
kívüli megegyezés lehetőségét - a Nyírbogát Nagyközség Önkormányzat
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által felajánlott az 1. pont szerinti ingatlan Nyírgelse Község
Önkormányzatát megillető tulajdoni hányadért felajánlott bruttó 10.000.000
Ft összegű megváltási árat magasabb összegben készítse elő megállapodásra.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2012. november 30.
Görög László polgármester: a mai napon a NYÍRBER Kft. küldött 3
árajánlatot, és arra kéri a testületet, hogy határozzon az ajánlatok elfogadásáról.
A Nyírgelse játszótéri eszközbeszerzés és elhelyezés tárgyú pályázat
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. Ismertette a bírálóbizottság
jegyzőkönyvében foglaltakat. Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a három
pályázó alkalmasságáról.
Mivel hozzászólás nem volt, így a képviselő-testület 6 igen egyhangú
szavazattal az alábbi határozatot alkotta:
Nyírgelse Község Önkormányzat
Képviselő- testületének
51/2012.(XI.14.) h a t á r o z a t a
a játszótéri eszközbeszerzés és elhelyezés tárgyú pályázattal kapcsolatban.
A képviselő-testület:
1., Megismerte a ,, Nyírgelse játszótéri eszközbeszerzés és elhelyezés” tárgyú
közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának 2012. november 13. napján készült
jegyzőkönyvében foglaltakat.
2., A három ajánlattevő (Tündérkert Kft. 1112 Budapest Zólyom köz 4., Via
Plaza Kft. 4031 Debrecen Szotyori utca 62/4., Magyar Parképítő Kft. 4244
Újfehértó Németh László utca 26.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja és felkéri a
tárgyaláson való részvételre.
3.,Felhatalmazza a polgármestert, hogy a NYÍRBER Beruházásszervező,
Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft-t (Nyíregyháza Hunyadi út 78/a) e
döntésről értesítse.
Felelős: Polgármester
Határidő:2012. november 14.
Mivel több hozzászólás nem hangzott el Görög László polgármester az ülést
1630 – kor lezárta.
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1.számú melléklet

Bérleti Díjak
Nyírgelse Község Önkormányzata tulajdonát képező gépjárművek bérleti díja:
a., Ford Transit:
Mitsubishi L300:

100 Ft+ÁFA/km
100 Ft+ÁFA/km

b., MTZ
tárcsázás, fűkaszálás:
szállítás pótkocsival:
szántás:
fűrészelés:

8.000 Ft+ÁFA/hektár
6.000 Ft +ÁFA/üzemóra
16.000 Ft+ÁFA/hektár
2.000 Ft+ÁFA/m3

Kultúrház:
- lakodalmi vendéglátás (péntek délutántól, vasárnap reggelig):
20.000 Ft + rezsi (víz , gáz, elektromos áramdíj)
- bál, egyéb szórakoztató rendezvény (a rendezvény napján déltől másnap
reggelig): 20.000 Ft + rezsi (víz,gáz,elektromos áramdíj)
- gyűlés, árubemutató (pártok évente 1 alkalommal, egyházak, helyi civil
szervezetek, segélyszervezetek számára díjtalan): 5000 Ft/nap
Általános iskola:
- tanterem: 2.000 Ft/óra, vagy 50.000 Ft/hó, illetve hosszú távú ( 1 évet
meghaladó) igénybe vétel esetén eseti megállapodás alapján.
- tornaterem: ( egyházak, helyi civil szervezetek, önkormányzati és
intézmények dolgozói, valamint segélyszervezetek számára díjtalan):
4.000 Ft / óra
Termőföld (bel- és külterületen):
- 5.000 Ft/ha/év
Gépek, eszközök:
Fűnyírás (csak gépkezelővel együtt): 2.000 Ft +ÁFA/óra
Betonkeverő: 3.000 Ft+ÁFA/nap
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2.számú melléklet
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3 . számú melléklet
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