NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ- TESTÜLET
2016. május 03-án megtartott
rendkívüli testületi ülésének
a)
b)
c)
d)

jegyzőkönyve
határozata
előterjesztése
tárgysorozata

TÁRGYSOROZATA

Napirendi javaslat:
1./ Tájékoztató KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok megvalósítására pályázat
benyújtásáról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
2./ Tájékoztató TOP-4.1.1-15 kódszámú ,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
3./ Tájékoztató Nyírgelse Község településrendezési tervének módosításáról a 471. sz.
főút építési területének kiszabályozása érdekében
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)

Nyírgelse, 2016. május 03.

Görög László
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült
Nyírgelse
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
00
2016. május 03-án 09 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Görög László polgármester
Földesi László alpolgármester
Pintye Magdolna képviselő
Tóth József képviselő
Tanácskozási joggal vesz részt: Sárréti Barbara aljegyző
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból,
4 fő jelen van. Kovács Miklós, Zoltai László, Kiss István képviselők igazoltan vannak
távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth József és Pintye Magdolna képviselőket javasolta.
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi
pontokat.
1./ Tájékoztató KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok megvalósítására pályázat
benyújtásáról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
2./ Tájékoztató TOP-4.1.1-15 kódszámú ,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
3./ Tájékoztató Nyírgelse Község településrendezési tervének módosításáról a 471. sz.
főút építési területének kiszabályozása érdekében
Előadó: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző (írásos előterjesztés)
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett
1. napirendi pont: Tájékoztató KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok
megvalósítására pályázat benyújtásáról
Görög László polgármester elmondta, hogy rövid határidejű a pályázat beadása,
mindenki ezen dolgozik. Azt is elmondta, hogy a tankerületi igazgató múlt hét
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csütörtök óta nem írta alá a szükséges dokumentumokat. Azt is elmondta, hogy a teljes
hivatali apparátus mindent megtesz annak érdekében, hogy minden adat és
dokumentum rendelkezésre álljon a pályázat benyújtásához, ennek ellenére a
tankerületi igazgató kéri a teljes program tervezetét is.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy személyesen is többször volt a KLIK-nél,
és kereste a tankerületi igazgatót, hogy a szükséges nyilatkozat aláírása érdekében, de
ez még a mai napig nem történt meg. Azt is elmondta, hogykorábban elküldte a
Képviselő- testület határozatát az óvoda és iskola együttműködési megállapodás
tervezettel együtt ama tekintetben, hogy a óvodás gyerekek részére biztosítsa a
tornatermet az iskola épületében, de a mai napig nem kapott rá választ. Azt is
elmondta, hogy a pályázati lehetőség közösségformáló lenne, minden korosztályt bele
lehetne vonni a takarékos energia felhasználás és a megújuló energia felhasználás
tekintetében. Azt is elmondta, hogy a Falunapon lenne egy sátor, amelyben a
hulladékokból különböző dísztárgyakat, használati eszközöket lehetne készíteni. Arról
is tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy minimum 5 millió forintra lehetne
pályázni. Azt is elmondta, hogy az előterjesztésben felsorolt programok még csak
tervezetek, majd a pályázat elnyerése után kell őket konkretizálni.
Görög László polgármester elmondta, hogy azért írták be a pályázatba a minimum
összeget, azaz 5 millió forintot, mert ehhez 500 fő jelenlétét kell biztosítani a
rendezvényen. Azt is elmondta, hogy minden 100 fő után 1 millió forintot lehet nyerni.
azt is elmondta, hogy 100 %-os intenzitású a pályázat és előfinanszírozásos.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2016.(V.3) HATÁROZATA
KEHOP-5.4.1 Szemléletformálási programok megvalósítására pályázat
benyújtásáról
A Képviselő-testület:
1. KEHOP-5.4.1 „”Szemléletformálási programok felhívásra pályázatot
nyújt be 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás érdekében.
2. Sikeres pályázat esetén felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a
támogatási szerződés aláírására és a pályázattal kapcsolatos további
intézkedések meghozatalára.
Határidő: azonnal
Felelős: Görög László Zsolt polgármester
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Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett.
2. napirendi pont: Tájékoztató TOP-4.1.1-15 kódszámú ,,Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra pályázat benyújtásáról
Görög László polgármester elmondta, hogy újra lehetőség van az orvosi rendelő
bővítése, felújítása pályázat benyújtására. Azt is elmondta, hogy az előző pályázattól
ez teljesen független, a kártérítési per még mindig folyamatban van. Arról is
tájékoztatta a Képviselő- testületet, hogy teljesen új tervdokumentációk fognak
készülni, a törvényi előírásoknak megfelelően. Azt is elmondta, hogy kérte a háziorvos
segítségét is a tervek előkészítésében. Azt is elmondta, hogy a pályázat úgy lesz
összeállítva, hogy az épület bővítése mellett eszközök beszerzésére is legyen
lehetőség, mert a háziorvos által használt eszközök a saját tulajdonát képezik. Azt is
elmondta, hogy a pályázat 100 %-os intenzitású.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a pályázati program összeállítása és
benyújtása a Kistérségi Társulás együttműködésével történik.
Görög László polgármester elmondta, hogy a pályázat elnyerését követően fél év van
a kiviteli tervek elkészítésére, s utána egy év áll rendelkezésre a kivitelezésre.
Földesi László alpolgármester megkérdezte, hogy nem kell engedélyes tervvel
rendelkezni a pályázat benyújtásához.
Sárréti Barbara aljegyző válaszában elmondta, hogy nem kell, amelyet egy igen jó
dolognak tart. Az önkormányzatnak előre nem kell kifizetnie több millió forintot a
tervek elkészítéséért, mert, ha nem nyer a pályázat, akkor a tervek kárba is veszhetnek,
ha azoklehet, hogy a későbbiekben már nem lehet őket felhasználni.
Pintye Magdolna képviselő elmondta, örül a pályázati lehetőségnek. Azt kérte, hogy
a tervezés szakaszában majd ne csak a háziorvos véleményét kérjék ki, hanem a
Képviselő- testületnek is legyen azokba beleszólása. Azt is elmondta, hogy a háziorvos
csak használja az épületet, de a tulajdonjog az önkormányzaté.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a Képviselő- testület tájékoztatva lesz az
épület alaprajzának módosítási tervezésével kapcsolatosan. Ha elkészülnek a tervek,
azt meg is tudják tekinteni. Azt is elmondta, hogy a pályázat előkészítése van most
folyamatban, a szükséges adatokat gyűjtik össze.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2016.(V.3) HATÁROZATA
TOP-4.1.1-15 kódszámú ,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”
című felhívásra pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület:
1. TOP-4.1.1-15 kódszámú ,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújt be az orvosi rendelő felújítása
és egészségügyi alapellátás biztosítására épületbővítés, valamint az ellátás
biztosításához szükséges eszközbeszerzésre vissza nem térítendő támogatás
érdekében.
2. A megalapozó dokumentum elkészítésére az Agenda Hungary Kft (4034
Debrecen, Blaháné u. 4. I/3.) bruttó 750 000 Ft összegű ajánlatát fogadja el.
3. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére a Civis Komplex Mérnök Kft.
(4031 Debrecen, Kishegyesi u. 36.6/41.) bruttó 1.714.500 Ft összegű
(engedélyes tervek: bruttó 762.000 Ft; kiviteli tervek: bruttó 952.500 Ft )
ajánlatát fogadja el.
4. Sikeres pályázat esetén felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a
támogatási szerződés aláírására és a projekt megvalósításához szükséges
előkészítési tevékenységek megrendelésére, a kapcsolódó szerződések
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Görög László Zsolt polgármester

Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett.
3. napirendi pont: Tájékoztató Nyírgelse Község településrendezési tervének
módosításáról a 471. sz. főút építési területének kiszabályozása érdekében
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a településrendezési terv módosítására a
471-es számú főútvonal rekonstrukciója miatt van szükség. Azt is elmondta, hogy már
hónapok óta folynak az előzetes egyeztetések, csak még eddig bizonytalan volt az is,
hogy ki fogja elkészíteni a terveket. Azt is elmondta, hogy a szélesítéshez használt
területeket be fogják vonni közúti övezetté, de ezt kell átvezetni a településrendezési
terven. Azt is elmondta, hogy ez egy egyszerűsített eljárási folyamat lesz, tehát csak az
érintett területre vonatkozóan folytatják le a településrendezési eljárást, mint
a Tranzit-Food esetében.
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Görög László polgármester elmondta, hogy a 471-es számú főútvonal szélesítésével
kapcsolatban volt egy megbeszélésen, s ott felvetett néhány észrevételt. Elmondta,
hogy megnőtt a Tranzit- Food Kft forgalma, s kérte, hogy építsenek ki egy lehúzódó
sávot. Azt is kérte, hogy Szalmadon építsenek ki egy gyalogátkelő helyet. Azt is
elmondta, hogy a felvetését elutasították arra hivatkozva, hogy a tervezés ezen
szakaszában már módosításokra nincsen lehetőség. Azt is elmondták, hogy az országos
statisztikai adatokból látják, nem elég magas a gyalogátkelők létszáma, s nem indokolt
a gyalogátkelőhely kiépítése. Azt is elmondta, hogy a településrendezési terv
módosításának a költségeit nem az önkormányzatnak kell állnia.
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy adminisztrációs és postázási költségek
fognak felmerülni, mert az eljárási folyamatban az önkormányzatnak is aktívan részt
kell vennie.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő- testület egyhangúlag, 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2016.(V.03.) HATÁROZATA
Nyírgelse Község településrendezési tervének módosításáról
a 471 sz. főút építési területének kiszabályozása érdekében
A Képviselő-testület:
1. Nyírgelse
Község
Településrendezési
eszközök
módosításábanközreműködik a Pannonway Kft (8900 Zalaegerszeg,
Batsányi J. u. 9.) költségviselővel, aki a 471. sz. főút építési területére
vonatkozó településrendezési eszközök módosítását Zala Urbanistica Kft
(8945 Bak, Rákóczi u. 4.) tervező közreműködésével valósítja meg.
2. Felhatalmazza Görög László Zsolt polgármestert a Nemzeti Infrastruktúra
Zrt, megbízásából építendő 471. sz. főút építési területének kiszabályozására
irányuló Településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó
vállalkozói szerződés megkötésére a Pappnonway Kft (8900 Zalaegerszeg,
Batsányi J. u.9. költségviselővel és Zala Urbanistica Kft (8945 Bak, Rákóczi
u. 4.) tervezővel.
3. Megbízza Görög László polgármestert a 471. sz. főút építési területére
vonatkozó településrendezési eszközök módosítását érintő további
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Görög László polgármester
Sárréti Barbara aljegyző
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A napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 945-kor
bezárta.
k.m.f.

Görög László
polgármester

Nagy László
jegyző

Nagy László jegyző nevében és megbízásából:

Sárréti Barbara
aljegyző

Tóth József
jegyzőkönyv hitelesítő

Pintye Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő
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