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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. április 30-án 
0800-kor megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Földesi László alpolgármester 
  Pintye Magdolna képviselő 
  Kovács Miklós képviselő 
  Tóth József képviselő 
   
Tanácskozási joggal vett részt: Nagy László jegyző 
 
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 5 
fő jelen van. Elmondta, hogy Zoltai László képviselő nem tud részt venni a testületi 
ülésen, Kiss István képviselő pedig jelezte, hogy később fog megérkezni. .  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Földesi László és Kovács Miklós képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület 5 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint elfogadta a 
napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás személygépkocsi 
beszerzésre benyújtandó pályázathoz hozzájárulás megtárgyalása 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./A 2015. évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos teendők megtárgyalása 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett. 
 
1.napirendi pont: Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás 
személygépkocsi beszerzésre benyújtandó pályázathoz hozzájárulás megtárgyalása 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy Balkány városa a központi ügyeleti 
ellátás számára pályázatot szeretne benyújtani új terepjáró gépkocsi beszerzésére, mert 
a régi teljesen tönkrement, s ehhez kérik a Képviselő- testület hozzájárulását. Azt is 
elmondta, hogy a saját erőt a Társulás saját költségvetéséből megfinanszírozza. Azt is 
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elmondta, hogy jelenleg Nagykálló városától bérelnek egy terepjárót, hogy az ügyeleti 
ellátás zökkenőmentes legyen.  
 
Pintye Magdolna képviselő megkérdezte, hogy a saját erőt kinek kell biztosítani.  
 
Görög László polgármesterválaszában elmondta, hogy valószínűleg a Társulásnak 
van tartaléka, s ebből fogják finanszírozni a saját erőt. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Nyírgelse Község Önkormányzat 
Képviselő- testületének 

28/2015.(IV.30.) határozata 
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015.(IV.17.) MvM rendelete alapján 

terepjáró személygépkocsi beszerzésére irányuló pályázatról 
 

A Képviselő- testület: 
 
kinyilatkozza, hogy támogatja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
21/2015.(IV.17.) MvM rendelete alapján a Központi Egészségügyi Ügyeleti 
Szolgálatot Fenntartó Társulást terepjáró személygépkocsi beszerzésére pályázatot 
nyújtson be. A szolgáltatásfejlesztés szükségességét a jelenleg használatban lévő 
gépjármű rossz műszaki állapota indokolja.  

 
1./ Kinyilatkozza, hogy az alábbiak szerint megismerte a pályázat 
költségvetését: 
- támogatás:      5.000.000.- Ft 
- saját erő:      1.350.000.- Ft 

Összesen:      6.350.000.- Ft 
 
2./ A saját erőt (1.350.000.- Ft) a Társulás saját költségvetéséből biztosítja. 
 
3./ Felhatalmazza a Társulás elnökét a pályázati dokumentáció aláírására. 
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Felelős: Balkány Város polgármestere 
Határidő: folyamatos 
 
 

Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2./ napirendi pont: A 2015. évi nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos teendők 
megtárgyalása 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben az ellátást 70 gyerek 
vette, önerőből 9 gyerek étkeztetését kellett biztosítani. Azt is elmondta, hogy a tavalyi 
évben az állami támogatás 1.663.200.- Ft volt, amely összegből 112.640.- Ft-ot vissza 
kellett fizetni. Arról is tájékoztatta a Képviselő- testületet, míg a tavalyi évben a 
település halmozottan hátrányos helyzetű besorolást kapott, ettől az évtől kezdve csak 
hátrányos helyzetű a település besorolása, s ezért több saját erőt kell biztosítani a nyári 
gyermekétkeztetéshez. Azt is elmondta, hogy legalább 43 és legfeljebb 53 munkanapra 
lehet pályázni június 16. és augusztus 28. közötti időtartamban. Azt is elmondta, hogy 
az előzőekben említett változások miatt kb. 25% önerőt kell biztosítania az 
önkormányzatnak. A pályázatot május 07-ig kell benyújtani elektronikus formában az 
államkincstárhoz. Azt javasolta, hogy az Ügyrendi Bizottság mérje fel az igényeket, 
gyűjtse össze, hogy hány gyerek igényelné az ellátást, hogy időben be lehessen 
nyújtani a pályázatot.  
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy az új besorolás miatt sokkal több saját erőt 
kell biztosítani az ellátáshoz, ezért ő is azt támogatja, hogy pontosan fel kell mérni az 
igényeket.    
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy az is egy jó kiinduló pont, hogy hány 
olyan gyerek van, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, mert csak 
azok igényelhetik az ellátást, s csak őket kell megkérdezni. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az igényfelmérés után a jövő héten a 
Képviselő- testület dönt majd a pályázat beadásáról.   
 
Kiss István képviselő megérkezett. A Képviselő- testület a továbbiakban 6 fő 
képviselővel ülésezett tovább. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a hétfői nappal felfüggesztette a Teleház 
működését, mert a fiatalok nem rendeltetésszerűen használták a helyiséget. A bejárati 
ajtó is fel volt feszítve. Azt is elmondta, hogy az iskolás gyerekek közül 50 fő atlétikai 
versenyre ment, a bérelt busz költségeit az önkormányzat fogja kifizetni.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a falunap időpontját is meg kellene 
határozni, hogy időben el lehessen kezdeni annak a megszervezését. Véleménye 
szerint augusztus 15-e lenne a legmegfelelőbb időpont. 
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Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy pályázati forrásból ne-e lehetne 
megvalósítani a rendezvény megszervezését.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy jelenleg nincs pályázati kiírás ilyen 
jellegű rendezvényekre, de a költségvetésben van rá elkülönítve egy keretösszeg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
29/2015.(IV.30.) HATÁROZATA 

 
Falunap időpontjának meghatározásáról 

 
A Képviselő- testület 
 
 1./ A Falunapot 2015. augusztus 15-én kívánja megtartani. 
 

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

 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt s az ülést 830-kor 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
Görög László       Nagy László 
polgármester             jegyző 
 
 
 
 
         Földesi László                Kovács Miklós 
jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 
 


