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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 20174. december 
04-én 0900-kor megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Pintye Magdolna képviselő 
  Kiss István képviselő 
  Kovács Miklós képviselő 
  Tóth József képviselő 
  Zoltai László képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző 
 
Meghívottak: Bálint Edit iskolaigazgató 
  Nagy László Polgárőrség elnöke 
  Bittmann Mária Geszterédi Piac Kft. képviseletében 
  Nagy János mezőőr 
 
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 6 
fő jelen van.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth József és Zoltai László képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Az ülés napirendi pontjainak elfogadása előtt javaslatot tett az alábbi módosításra. 
 
Javasolta, hogy a meghívó szerinti 1. napirendi pontot jogszabályváltozások miatt a 
képviselő- testület a soron következő ülésén tárgyalja  
 
A Képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalását: 
 
Napirend előtt: 
a polgármester beszámolója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a legutóbbi 
ülés óta eltelt időszakban végzett feladatokról 
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Napirend: 
1./ Döntés az önkormányzati közös hivatal létrehozásával, fenntartásával kapcsolatban 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./ Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés)  
 
3./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
7/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
4./ Egyebek 
 
Zárt ülés: 
1./ Első lakáshoz jutók kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Görög László polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 
Napirend előtt: 
 
Görög László polgármester megkérte Bálint Edit új iskolaigazgatót, hogy tájékoztassa 
a Képviselő- testületet az önkormányzat és az iskola kapcsolatáról. 
 
Bálint Edit iskolaigazgató: elmondta, hogy annak ellenére jó a kapcsolat az 
intézmény és az Önkormányzat között, hogy immár második éve nem az 
Önkormányzat az iskola fenntartója, működtetője. Bármit kér, azt az önkormányzati 
dolgozók azonnal igyekeznek teljesíteni. Konkrétan kiemelte, hogy a szalmadi 
gyerekeket minden nap térítésmentesen behordják az iskolába és haza, részt vesznek a 
Bozsik programban és a diákolimpián Nyírbátorban, s oda is térítésmentesen szállítják 
a gyerekeket. Azt is elmondta, hogy egyéb más esetekben is segíti az önkormányzat az 
iskola munkáját, működösét: homokhordás, falevél illetve hamu elszállítása, tűzifa 
biztosítása, takarító kisegítő munkaerő biztosítása.  
 
Görög László polgármester megköszönte a tájékoztatást, s elmondta, hogy a jövőben is 
segíteni fogja az Önkormányzat az intézmény működését, fenntartását, s minden 
iskolás gyerek részére mikulás csomagot adományoz. 
 
Görög László polgármester a továbbiakban arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, 
hogy a múlt héten volt tárgyaláson az orvosi rendelő pályázat ügyében, mert a 
tervezőnő hanyagsága miatt meghiúsult a beruházás. A tervezőnő azzal védte magát, 
hogy csak 2013. január 31-én jutott tudomására, hogy nincsenek meg a kiviteli tervek, 
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de ez nem fedi a valóságot, mivel többszöri e-mail és levél váltás is volt ebben az 
ügyben az Önkormányzat és a tervezőnő között. Ő nem adta ide időben a kiviteli 
terveket, ezzel szerződést szegett, 15 millió forint kártérítésre lett beperelve. 10 oldalas 
kifogással élt, de mi tudjuk bizonyítani, hogy ez nem így van. A következő tárgyalás 
időpontja 2015. február 04-re lett kitűzve. Azt is elmondta, hogy az önkormányzat 
ügyvédje meg fogja tenni az önkormányzat érdekében a szükséges lépéseket ebben az 
ügyben. 
 
Mivel érdemi hozzászólás nem volt a napirend előtti tájékoztatóval kapcsolatban, 
döntés nem vált szükségessé, ezért a polgármester tovább vezette az ülést. 
 
1. napirendi pont: Döntés az önkormányzati közös hivatal létrehozásával, 
fenntartásával kapcsolatban 
 

Görög László polgármester elmondta, hogy 2000 fő lakosságszám 
alatti település önálló hivatalt nem működtethet. A törvény értelmében 
2000 fő feletti lakosságszámú településhez kell csatlakozni. 2012. 
február 01-től Encsencs- Penészlek- Nyírgelse közösen létrehozta 
előbb a körjegyzőséget, majd 2013. március 01-től a közös hivatalt. A 
mai napig jól működik ez a társulási forma. Azt is elmondta, hogy 
ebben a társulásban mindenki külön gazdálkodik, csak a közös 
hivatalnak vannak közös költségei, amit az állam lefinanszíroz. Ha 
valamelyik önkormányzat a hivatalában plusz főt szeretne alkalmazni, 
annak a költségeit állnia kell. A jegyző a közös hivatal vezetője, s ő a 
munkáltatója mind a három településen dolgozó köztisztviselőknek. A 
törvény szerint csak azzal a településsel lehet közös hivatalt létre 
hozni, amelyik az Önkormányzattal közigazgatásilag határos, vagy 
egy település választja el őket egymástól járáson belül.   
 
Nagy László jegyző a polgármester tájékoztatóját annyiban 
egészítette ki, hogy a három település 2012. február 01-től a közös 
körjegyzőséget hozott létre, amely társulási forma ezen a néven 2013. 
február 28-ig létezett. Ekkor a három önkormányzat közös 
önkormányzati hivatalt alakított, mert a Magyarország 
önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény így rendelte el. Az is 
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elmondta, hogy ez csak a megnevezésben jelentett változást, de 
minden maradt ugyanúgy, mint előtte, s ez év december 31-ig ebben a 
formában kell működni a közös hivatalnak. Új közös hivatalt 2015. 
január 01-től lehet létrehozni, vagy a meglévő működését felül kell 
vizsgálni. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait, hogy az 
önkormányzati választások után 60 nappal kell megalakítani az új 
hivatalokat, amely időpont december 11-én jár le. Területi hatályként 
járáson belül azzal a 2000 fő lakosságszám feletti településsel köteles 
közös hivatalt létrehozni, amely településsel közigazgatásilag határos, 
vagy 1 település lehet közte. Azt is elmondta, hogy Penészlek 
Képviselő- testülete jelezte a társulási szándékát Encsencs felé, s az 
encsencsi polgármester a Képviselő- testülettől arra kapott 
felhatalmazást, hogy megkezdje a tárgyalásokat Penészlekkel. 
Amennyiben Nyírgelse is kinyilatkozza társulási szándékát, akkor a 
polgármester megkezdi a tárgyalásokat. Végül azt is elmondta, hogy a 
közös hivatal működését közvetlenül az állam finanszírozza, s csak 
azokat a költségeket kell pluszban megfinanszírozni, amelyek ebbe az 
állami támogatásba nem férnek bele. Ezt a közös hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodásban kell szabályozni, hogy az 
önkormányzatok milyen plusz feladatokat akarnak ellátatni, s annak 
milyen arányban vállalják a plusz költségeit. Kérte, hogy a Képviselő- 
testület tagjai foglaljanak állást ebben a kérdésben, hozzanak döntést, 
hogy meg lehessen kezdeni a tárgyalásokat.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy régen is voltak társulások, 
többnyire politikai okok miatt, most pedig a törvény kötelezi arra a 
településeket, hogy hozzanak létre társulásokat. Az a véleménye, hogy 
folytatni kell a megkezdett utat, egy jól működő társulást nem kell 
felborítani. Azt is elmondta, hogy tudomása szerint a törvény biztosít 
arra lehetőséget, hogy kifogásolt működés esetén milyen formában 
lehet a társulást felbontani. Azt javasolta, hogy kezdjék meg a 
tárgyalásokat az encsencsi önkormányzattal.  
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Nagy László jegyző elmondta, hogy a társulás megszüntetését a közös 
társulási megállapodásban kell szabályozni az erre vonatkozó törvényi 
előírások alapján.  
 
Mivel a napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban több észrevétel, 
hozzászólás nem hangzott el, ezért a Képviselő- testület egyhangúlag, 
6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    60/2014.(XII.04.) határozata 
 

közös önkormányzati hivatal alapításáról 
 

A Képviselő- testület: 
 

1./ Kinyilvánítja szándékát, hogy 2015. január 01. napjától a jelenlegi 
formában, Encsencs és Penészlek községek önkormányzataival együtt az 
Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal keretein belül kívánja ellátni 
igazgatási feladatait.  
2./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, gogy a közös hivatal társulási 
megállapodását, szervezeti és működési szabályzatát felülvizsgálatra készítsék 
elő.  
 
Határidő: 2014. december 11. 
Felelős: polgármester és jegyző 

 
    
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett: 
 
2. napirendi pont: Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési 
tervének megtárgyalása, elfogadása 
 

Nagy László jegyző elmondta, hogy Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi 
Társulás alkalmazza pályázat útján a belső ellenőrt, jelenleg ez a Gyarmat-Tax Kft., 
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egy nyíregyházi székhelyű cég. Ezért az Önkormányzatnak nem kell fizetnie, csak egy 
kikötés van, hogy belső ellenőrzési rendszerrel kell rendelkezni. A Kistérségi Társulás 
állja a költségeket. A belső ellenőr elkészítette a jövő évi ütemtervét, hozzá tette a 
kockázatértékelést is. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy az 
Önkormányzatnak nagyon jó, majdhogynem már kollegális a kapcsolata a belső 
ellenőrrel, mindenféle kérdésekkel fordulhatunk hozzá bármilyen ügyben. Azt is 
elmondta, hogy a 2014. évben sem talált a belső ellenőr Nyírgelse gazdálkodásában 
olyan szabálytalanságot, amely további intézkedést tett volna szükségessé. Nagyon 
magasak a követelmények a pénzügyi területen, s nagyon sok kritériumnak kell 
megfelelni. Személyi változások is történtek a pénzügyi területen, de a munka 
zökkenőmentesen folyik tovább, a belső ellenőr is elismeri az új dolgozó munkáját.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el:  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    61/2014.(XII.04.) határozata 
 

a 2015. évi belső ellenőrzési tervről 
 
A Képviselő- testület: 
 

1./ Megismerte és tudomásul vette a Varga Péter belső ellenőr által készített 
2015. évi Nyírgelse Község Önkormányzatát és intézményeit érintő belső 
ellenőrzési tervet és a hozzá kapcsolódó kockázatelemzést. 
 
2./ A tervben foglaltakat elfogadja. 

 
 
Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
3. napirendi pont: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátásokról szóló 7/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Nagy László jegyző előterjesztésében elmondta, hogy a Belügyminisztérium immár 
negyedik alkalommal ír ki pályázatot téli szociális tűzifa támogatásra. Minden évben a 
belügyminiszter egy rendeletben szabályozza, hogy az önkormányzatok milyen 
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feltételek mellett pályázhatnak a támogatásra. Azt is elmondta, hogy az elnyerhető 
támogatás alapja az ez év január, február, március hónapban lakásfenntartási 
támogatásban részesülők átlaglétszáma, s ezt kell megszorozni 2 m3-rel. Nyírgelse is 
elküldte a pályázatát, s pozitív elbírálásban részesítették. Arról is tájékoztatta a 
képviselő- testület tagjait, hogy lehetőség van több tűzifa beszerzésére, ha olcsóbban 
be tudja szerezni az önkormányzat a pályázatban előírtaknál, s így több családot lehet 
támogatásban részesíteni. Elmondta, hogy a pályázatnak feltétele volt az is, hogy a 
szállítási költséget az önkormányzat teljes egészében állja. képviselő- testületnek azért 
kell módosítani az alap rendeletet, mert csatolni kell az elszámoláshoz, s a támogatási 
feltételeknek meg kell feleltetni.. A rendelet december 08-án lépne hatályba, ebben 
egy megkötés van, hogy a rendeletnek a vásárlást követő legfeljebb 10. napon kell 
hatályba lépnie. A tűzifa beszállítás már megtörtént. 176 m3 tűzifát kapott az 
Önkormányzat, de az erdészt még nem állította ki a számlát, a számlázás napja lesz 
egyben a vásárlás napja is, így még nem csúszott ki a rendelet elfogadása és hatályba 
lépése a határidőből. 
 
Kovács Miklós képviselő megkérdezte, hogy december 08-án melyik rendelet veszíti 
hatályát, nem világos előtte.  
 
Nagy László jegyző válaszában elmondta, hogy ez a rendelet beépül az 
alaprendeletbe, s ezért ez a módosító rendelet ebben a formában hatályát veszti.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben volt olyan is, aki a 
kiszállítást követően eladta a szociális tűzifát, de ha megfelel a rendeletben 
szabályozott feltételeknek, akkor ebben az évben is ki lesz neki szállítva a tűzifa. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

10/2014.(XII.08.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
7/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 
A képviselő- testület –tekintettel a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló 
46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2.§. (1) bekezdés a.) pontjában foglaltakra- a szociális 
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rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2012(XI.28.) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint módosítja 
 
1.§. A rendelet 10.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„(3) a., A természetben nyújtott szociális ellátások biztosítása, a szociális 
rászorultság megállapítása során előnyben kell részesíteni a Szt. 33-37/C §-ában 
, a 32/B-E §-ában, a 38-39. §-ában nevesített támogatásban, valamint a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket, illetve a 65 év feletti 
idős embereket. 
 
b., a szociális célú tűzifa juttatásánál előnyt kell, hogy élvezzen aki: 

ba., az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, 
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési 
támogatásra, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történő nyújtására- lakásfenntartási támogatásra jogosult, 
bb., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozottak szerint hátrányos helyzetű gyermekeket nevel 
a családjában.  

 
 c., A szociális célú tűzifából háztartásonként legfeljebb 5 m3 biztosítható. 
 

d., az önkormányzathoz formanyomtatványon benyújtott kérelemről a 
polgármester határozattal dönt, mely döntése előtt kikérheti a képviselők és a 
szociális jelzőrendszer tagjainak a véleményét is.” 

 
2.§ Ez a rendelet 2014. december 08. napján lép hatályba, s a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti. 
 
Sorrendben a negyedik napirendi pont tárgyalása következett: 
 
4. napirend: Egyebek 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az előző évekhez hasonlóan ebben az 
évben is kiírásra került a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat. December 07-e  az 
elbírálási határidő. 4 diák adta be a pályázatát, mindannyian megfelelnek a pályázati 
feltételeknek. Az előző években is kapták a diákok a támogatást, a költségvetésbe is be 
lett tervezve, a következő költségvetési évben is beépítésre kerül majd a 
költségvetésbe. Az önkormányzat eddig 5.000 Ft/fő/hó támogatásban részesítette a 
tanulókat.  
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Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy véleménye szerint a 
továbbiakban is támogatni kell a diákokat, örülni kell, hogy ennyi 
egyetemista van a településen.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a Képviselő- testület egyhangúlag, 6 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő.- testületének 
 
    62/2014.(XII.04.) határozata 
 

a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról (Bursa Hungarica) 
 
A Képviselő- testület: 
 

1./ A Bursa Hungarica pályázatok ügyében a pályázati kiírásnak megfelelő, 
alább felsorolt pályázókat 5.000 Ft/fő/hó támogatásban részesíti: 
 

- Furó Richárd Nyírgelse József A. u. 9. szám 
- Görög Nikolett Nyírgelse Jókai u. 3. szám 
- Magyar László Nyírgelse Szabolcs u. 1. szám 
- Pócsi Petra Nyírgelse Kossuth u. 53. szám 

 
alatti lakosokat, felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázókat. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntéssel 
kapcsolatos teendők végrehajtására.  
 
Határidő: 2014. december 07. 
Felelős: polgármester 

-  

 
Görög László polgármester arról tájékoztatta a Képviselő- testületet, 
hogy a tiszteletdíjak minden hónap 12. napját követően lesznek 
elutalva, mert a törvény változása miatt minden hónapban le kell 
kérni, a KOMA rendszerből, hogy ki van és ki nincs rajta a 
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köztartozásmentes adózói listán. Ezt csak minden hónap 10. napja 
után lehet lekérdezni, mert akkor frissítik a rendszert. 
 
Nagy László jegyző elmondta, hogy jogszabályi változások miatt, 
minden képviselőnek a megválasztását követő 30. napon belül fel 
kellett, hogy kerüljön ebbe a rendszerbe, s Nyírgelsén ennek a 
kötelezettségének mindenki eleget tett. Ha valakinek az állam felé 
köztartozása lenne, akkor nem jogosult tiszteletdíj kifizetésére, 
ameddig a tartozását nem teljesíti. 
 
Görög László polgármester a továbbiakban arról tájékoztatta a 
Képviselő- testületet, hogy az előző napon volt Balkányban társulási 
ülésen az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Azért tartották meg a 
társulási ülést, mert az elfogadott költségvetést kellett módosítani 
1.000 Ft kamatbevétel miatt. A  társulási megállapodást is módosítani 
kellett az önkormányzati választások miatt, mert két önkormányzatnál 
más lett a polgármester. Szakoly település nem részese a társulásnak, 
mert nem fizette a hozzájárulást, inkasszót tettek rá az Önkormányzat 
számlájára. Szakoly külön fizet az orvosi ügyeleti ellátásért.  
 

Nagy László jegyző kiegészítésképpen hozzátette, hogy a társulási megállapodás 
záradékában benne van, mind a hat önkormányzatnak el kell fogadnia a módosítást, 
hogy hatályba léphessen, mert ettől függ a jövő évi finanszírozás is.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta:  
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    63/2014.(XII.04.) határozata 

 

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás társulási 
megállapodás módosításának elfogadásáról 

 
 
A Képviselő- testület 
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1./ A Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás 
társulási megállapodás módosítását megismerte és az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal, módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja. 

 
 
Görög László polgármester a továbbiakban arról is tájékoztatta a 
testület tagjait, hogy az előző évhez hasonlóan idén is felkérést kapott 
az önkormányzat részéről a Talán Teátrum, hogy adjon karácsonyi 
koncertet a görög katolikus templomban. Időpontja 2014. december 
20-a /szombat/ 17 óra. Minden kedves érdeklődőt szeretettel hív és 
vár. 
 
Azt is elmondta, hogy tájékoztatást kapott a szennyvízrendszer 
kiépítésére irányuló pályázatok kiírásával kapcsolatban is. A 2000 fő 
alatti településeket a Kormány nem támogatja a csatornarendszer 
kiépítésében. A szennyezett talaj viszont veszélyeztetheti az ivóvíz 
ellátást is egy idő után. Információi szerint lehetőség fog arra nyílni, 
hogy egyedi szennyvíztisztító rendszer kiépítésére kerüljön sor. Ezzel 
kapcsolatban a tervnek az elkészítésére is írnak ki pályázatot a 
közeljövőben. A héten fogják felkeresni a tervezők, s a következő 
testületi ülésen beszámol a fejleményekről.  
 

Nagy László jegyző elmondta, hogy régebben is foglalkozott már ezzel a kérdéssel a 
testület. Egy nagy probléma van, hogy a 2000 fő alatti agglomerációkat eddig nem 
támogatta a Kormány. Véleménye szerint ezzel a lehetőséggel lehet áthidalni ezt a 
problémát, ha megfelelnek a pályázat feltételei az Európai Uniós előírásoknak. Örül 
neki, hogy itt van ez a támogatási lehetőség, s arra kell törekedni ha kiírásra kerül a 
pályázat, hogy minél nagyobb állami támogatást kapjon az önkormányzat. A 
lakosságot is érdekelté kell majd tenni ebben az ügyben.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Magyarországon már létezik ilyen a 
Dunántúlon. A tervezők azt is felajánlották, hogy a Képviselő- testület tagjait szívesen 
elviszik egy települési látogatásra, hogy saját szemükkel is láthassák a 
szennyvízrendszer technológiáját. Előnyként azt is megemlítette, hogy itt a  bejövő 
vízdíj sem emelkedik. 
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Pintye Magdolna képviselő javasolta, hogy a Karácsonyi ünnep közeledtével az 
óvodás és az iskolás gyerekek kapjanak egy-egy csomag szaloncukrot, s a családok 
pedig kaphassanak 1500-2000 Ft-ot vásárlási utalványt, ha a költségvetés engedi.  
 
Kovács Miklós képviselő hozzászólásában elmondta, hogy ő is támogatná a 
kezdeményezést, ha kaphatna egy átfogó képet az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzetéről, mert ennek hiányában nem tud döntést hozni.  
 
Zoltai László képviselő megkérdezte, hogy a gépkocsik tárolása meg lett- e már 
oldva. Az sem világos előtte, hogy az a telek, ahol a géppark lesz kialakítva az 
önkormányzat tulajdona e, tisztázottak e a tulajdon viszonyok, nem áll- e az 
önkormányzat valakivel perben emiatt. Ezt a problémát már a múltkor is felvetette, de 
nem történt változás.  
 
Görög László polgármester válaszában elmondta, hogy ő is támogatja a felvetést a 
szaloncukor és az utalvány adományozásával kapcsolatban, csak azt kell eldönteni, 
hogy kik részesüljenek ebben a támogatásban.  
A továbbiakban tájékoztatta a Képviselő- testület tagjait az Önkormányzat aktuális 
anyagi helyzetéről. Elmondta, hogy az Önkormányzat bankszámláján szabadon, 
kötelezettségvállalás nélkül felhasználható keretösszeg 15.450 e Ft. 
Zoltai László képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy a telephely papírjai 
rendben vannak, tervező tervezte meg a telephelyet, engedélyes építési tervvel 
rendelkezik az Önkormányzat, a szomszédok is hozzájárultak az építkezéshez. Az 
önkormányzat nem áll perben senkivel. Azt is elmondta, hogy  a telephelyen a 
vasvázas csarnok építése folyamatban van, de vannak olyan munkák, amelyek 
fontosabbak, s emiatt csúszik a kivitelezés. Mindenki arra törekszik, hogy ez a 
probléma minél hamarabb megoldódjon.  
 
Tóth József képviselő elmondta, hogy mindenkinek az lenne az érdeke, hogy egy 
helyen legyen az Önkormányzat vagyona, de sajnos ez még nem egy zárható terület, s 
így nem tudja senki garantálni azt, hogy el ne lopjanak valamit, azért vannak több 
helyen elhelyezve a gépek.  
 
Zoltai László képviselő sérelmezte azt, hogy az Önkormányzat vagyona nem egy 
helyen van, s mindenki használhatja.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy záros határidőn belül elkészül a telephely, 
s mindet egy helyre fognak vinni.  
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Nagy László jegyző elmondta, hogy ő is örül a felvetésnek a karácsonyi szaloncukor 
és ajándék utalvány adományozásával kapcsolatban. Arra kérte a Képviselő- testület 
tagjait, hogy amennyiben lehetséges hozzanak döntést abban, hogy kinek akarják 
adományozni a támogatásokat, és milyen összegben, hogy ezt elő lehessen készíteni, s 
kiosztásra kerülhessenek még az ünnep előtt. 
 
Görög László polgármester javaslatában elmondta, hogy a gyerekek fejenként 1 kg 
szaloncukrot, a családok pedig 2000 Ft-os utalványt kaphassanak.   
 
Mivel több hozzászólás nem volt, a képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
    Nyírgelse Község Önkormányzat 
    Képviselő- testületének 
 
    64/2014.(XII.04.) határozata 
 

Karácsonyi ajándékozással kapcsolatban 
 

A Képviselő- testület: 
 

1./ A Nyírgelsei Kölcsey Ferenc Általános Iskolában és a Nyírgelsei Nyitnikék 
Óvodában tanuló, nevelkedő gyermekek részére Karácsonyi ajándék címen 1 
kg/fő szaloncukrot biztosít. 
 
2./ A Nyírgelsén állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
családok részére –függetlenül azok létszámától- 2000 Ft/ család vásárlási 
utalványt biztosít.  
 
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetése terhére 
gondoskodjon az 1. és 2. pont szerinti ajándékozással kapcsolatos döntés 
végrehajtásáról.  
 
Határidő: 2014. december 23. 
Felelős: polgármester 

 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés hozzászólás nem hangzott el.  
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Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt s az ülést 1000-kor 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

Görög László      Nagy László  
polgármester           jegyző 
 
 
 

Tóth József      Zoltai László 
jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 
 
    
 

 
       
 
 
 
 

 
 
   
 


