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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Nyírgelse Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. május 06-án 
0900-kor megtartott testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: Görög László polgármester 
  Földesi László alpolgármester 
  Pintye Magdolna képviselő 
  Kovács Miklós képviselő 
  Tóth József képviselő 
  Zoltai László képviselő 
 
Tanácskozási joggal vett részt: Sárréti Barbara aljegyző 
 
Görög László polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. Külön 
köszöntötte Sárréti Barbara aljegyzőt is, s megkérte, hogy pár mondatban mutatkozzon 
be a Képviselő- testületnek is. 
 
Sárréti Barbara aljegyző köszöntötte a Képviselő- testületet, s elmondta, hogy 2015. 
május 04. napján (hétfőn) megkezdte munkáját Nyírgelse településen. Azt is elmondta, 
hogy 3 diplomával rendelkezik, (tanítói főiskola, igazgatásszervező, közigazgatási 
menedzser) dolgozott tanítóként is, dolgozott Nyírbátorban, a Polgármesteri 
Hivatalban, volt aljegyző is 9 évig Máriapócson. Ezután a KLIK-nél dolgozott tanügyi 
referensként, s a továbbiakban itt Nyírgelsén szeretné kamatoztatni tudását 
aljegyzőként. Azt is elmondta, reméli, hogy a munkájával a település érdekeit méltó 
képen tudja majd képviselni.  
 
Görög László polgármester megköszönte a rövid bemutatkozást. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő- testület határozatképes, mivel 7 fő testületi tagból 6 
fő jelen van. Elmondta, hogy Kiss István képviselő nem tud részt venni a testületi 
ülésen.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Zoltai László és Pintye Magdolna képviselőket javasolta.  
 
A javaslatot a Képviselő- testület tagjai 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Javaslatot tett az ülés napirendi pontjainak az elfogadására. 
 
A Képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbiak szerint elfogadta a 
napirendi pontok megtárgyalását: 
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1./ A 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítása 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
 
2./ Idősek nappali ellátás biztosításáról szóló 17/2015.(IV.16.) és a 24/2015.(IV.24.) 
határozatok hatályon kívül helyezése 
Előadó: Görög László polgármester (írásos előterjesztés) 
  
3./ Egyebek 
 
Sorrendben az első napirendi pont tárgyalása következett: 
 
1./ A 2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítása 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen már tárgyalta a 
Képviselő- testület a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos pályázati feltételeket. Azt 
is elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a felhatalmazásának megfelelően 
összegyűjtötte a felmerülő igényeket.  
 
Pintye Magdolna Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a felhatalmazásnak 
megfelelően a testületi ülés után kiküldték a szülőknek az igényfelmérő lapokat, 
azokat a szülők nagy százalékban vissza is hozták. Arról is tájékoztatta a Képviselő- 
testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság véleményezte is a felmerülő igényeket, s arra a 
megállapításra jutott, /a pályázati kiírásnak megfelelően/ hogy 60 főig az 
önkormányzat önerő nélkül pályázathat. Azt is elmondta, hogy az Ügyrendi 
Bizottságnak az a javaslata, hogy pályázza meg az önkormányzat a 60 főt, ezt azzal 
indokolta, hogy vannak még mindig olyan szülők is, akik nem hozták vissza az 
igényfelmérő lapokat, őket meg fogják keresni személyesen is, s megpróbálják őket 
meggyőzni, hogy vegyék igénybe a nyári gyermekétkeztetést.  
 
Zoltai László Ügyrendi Bizottság tagja elmondta, hogy ő is vállalta felkeresi a 
rászoruló családokat, s felajánlja nekik, hogy vegyék igénybe a nyári 
gyermekétkeztetést.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy 2015. május 07-én éjfélig lehet  benyújtani 
a pályázatot a magyar államkincstár felé, ezért amennyiben még jelentkezik igénylő, 
azt 12 óráig jelezni kellene a hivatalba. 
 
Pintye Magdolna Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság kérte a 
családjóléti szolgálat munkatársa koordinálja egész nyáron a nyári gyermekétkeztetést, 
hogy ténylegesen csak azok vegyék igénybe a támogatást, akik megfelelnek a 
feltételeknek, hogy ne keletkezzen visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak 
emiatt.  
 
Görög László polgármester elmondta, hogy ebben az évben is a Geszterédi Piac Kft-
vel lesz a szerződés megkötve, ők fogják megfőzni a melegételt. Azt is elmondta, hogy 
egy gyerek egy adott időszakban kétféle szolgáltatást nem vehet igénybe. Aki 
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igényelte a nyári óvodai ellátást, /6 gyerek/ az arra az időszakra nem veheti igénybe a 
nyári gyermekétkeztetést.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozta. 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2015.(V.6.) 

HATÁROZATA 
 

2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosításáról  
 
A Képviselő-testület: 
 
           1./ A 2015. évi nyári étkeztetés biztosítására pályázatot nyújt be, 2015. június 

16. naptól 2015. augusztus 28-ig, 53 munkanapon, 60 rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek egyszeri meleg 
étkeztetés biztosítására, Geszterédi Piac Beruházó és Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vállalkozói szerződés útján 
történő teljesítésével. 

 
 2./Megbízza Görög László polgármestert a pályázat benyújtásával. 
 
 3./Megbízza Görög László polgármestert a mellékelt szerződés-tervezet szerint, 

Geszterédi Piac Beruházó és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal 
történő vállalkozói szerződés megkötésére. 

 
                         Határid ő: 2015. május 7. 
                         Felelős:   Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző 
 
 
Sorrendben a második napirendi pont tárgyalása következett. 
 
2. napirendi pont: Idősek nappali ellátás biztosításáról szóló 17/2015.(IV.16.) és a 
24/2015.(IV.24.) határozatok hatályon kívül helyezése 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy dr. Vincze István Nyírmihálydi 
polgármestere felhívta a NRSZA-t, s elmondták neki, hogy Nyírgelse idősek nappali 
ellátására telephely létrehozásával  nem kaphat önálló működési engedélyt, mert a 
település lélekszáma nem éri el a 3000 főt. Nyírmihálydi is csak azért kaphatja meg a 
működési engedélyt, mert egy előző pályázatban már vállalták ezt a feladatellátást is. 
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Azt Nyírmihálydiból felajánlották, hogy az idősek oda átjárhatnak, ha igényt tartanak 
az ellátásra. Azt is elmondta, hogy előző nap megkérdezte az időseket, s ők azt 
mondták, hogy ilyen formában nem tartanak igényt az ellátásra, s ezért kell az ezzel 
kapcsolatban meghozott határozatokat hatályon kívül helyezni.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy akkor nem kellett volna megkezdeni a 
felújítással kapcsolatos a munkálatokat a művelődési házban. 
 
Görög László polgármester elmondta, annak érdekében, hogy minél hamarabb 
meglegyen a működési engedély el kellett kezdeni a munkákat, de amint kiderült, hogy 
nem lesz belőle semmi, leállítatta a felújítást.  
 
Földesi László alpolgármester elmondta, hogy Nyírmihálydi önkormányzat nagyot 
hibázott, körültekintőbben kellett volna eljárnia ebben az ügyben. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy neki is az a véleménye, körültekintőbben 
kellett volna eljárni, arra pedig nincs lehetőség, hogy az időseket reggel és esete 
szállítsa az önkormányzat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 

 
NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2015.(V.6.) 

HATÁROZATA 
 

 
Idősek nappali ellátása biztosításáról szóló17/2015.(IV.16.) és a 24/2015.(IV.24.) 

határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 
A Képviselő-testület: 
 

1./ Idősek nappali ellátása biztosításáról szóló 17/2015.(IV.16.) és a        
24/2015.(IV.24.) határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 
 2./A nappali ellátás tárgyi feltételeinek biztosításában további intézkedést nem 

valósít meg.   
  

 
                         Határid ő: azonnal 
                         Felelős:   Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző 
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Sorrendben a harmadik napirendi pont tárgyalása következett. 
 
3. napirendi pont: Egyebek 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy több lakossági bejelentés érkezett a 
szemétdíj beszedésével kapcsolatosan. Azt is elmondta, hogy megkereste a 
szolgáltatót, ott elmondták, ha a testület döntése alapján át lehet térni a csekkes 
fizetésre.  
 
Pintye Magdolna képviselő elmondta, hogy ez a probléma már évek óta fenn áll. Azt 
is felvetette, ha áttérnének a csekkes fizetésre, akkor lehet, hogy megemelkedne a 
szemétszállítás díja, mert a csekknek a költségeit is ki kell fizetni. Azt is elmondta, 
hogy meg kellene vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy aki igényli nem e fizethetne 
átutalással. 
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy jelenleg Nyírgelse a jól fizető települések 
között van, de ha a későbbiekben áttérnének a csekkes fizetésre, akkor lehet, hogy 
csökkenne a befizetések száma.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy fel kell hívni a díjbeszedő munkáltatójának a 
figyelmét, hogy utasítsa rendre a dolgozóját. 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy fel fogják venni a szolgáltatóval a 
kapcsolatot abban az ügyben, hogy utasítsa rendre a díjbeszedőt az olykor modortalan 
viselkedése miatt, vagy ha ez nem lehetséges keressenek új díjbeszedőt.   
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy a szolgáltatóval fognak egyeztetni abban az 
ügyben is, hogy aki igényli nem  fizethetné-e átutalással a szemétszállítási szolgáltatás 
díját.   
 
A továbbiakban Görög László polgármester az alábbiakról tájékoztatta a Képviselő- 
testületet: május 14-én kell mennie Mátészalkára, tanácskozásra menetrend 
egyeztetéssel kapcsolatban. Abban kéri a Képviselő- testület felhatalmazását, hogy 
eljárhasson abban, hogy autóbusszal Nyírgelséről közvetlenül átszállás nélkül el 
lehessen jutni Nyíregyházára. Azt is elmondta, hogy már régebben is volt 
kezdeményezés ebben az ügyben, de eddig még nem történt semmi.  
 
Sárréti Barbara aljegyző elmondta, hogy konkrét tervvel kell rendelkezni ahhoz, 
hogy megfelelően lehessen eljárni ebben az ügyben. Azt is elmondta, hogy le kell írni 
a nap mely időszakában szeretnék igénybe venni a tömegközlekedést.   
 
Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy hétvégén a diákok vennék inkább igénybe a 
tömegközlekedést. Hétköznap a reggeli és délutáni órákban is szükség lenne legalább 
egy-egy járatra. Nyírlugosról indul buszjárat Nyíregyházára, az be is jöhetne 
Nyírgelsére.  
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Görög László polgármester azt javasolta, hogy minden buszjáratát, amely 
Nyírlugosról indul Nyíregyházára, bővítse ki a társaság Nyírgelsei állomással is, 
véleménye szerint erre lenne igény a településen nem csak a diákok részéről is.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2015.(V.6.) 

HATÁROZATA 
 

 
Nyírgelse-Nyíregyháza menetrend szerinti közlekedési útvonal használata 

érdekében menetrend módosítási javaslat 
 
A Képviselő-testület: 
 
1./megbízza Görög László polgármestert, az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt-vel történ ő megkeresés és egyeztetés lefolytatására, annak 
érdekében, hogy  a nyírgelsei lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező tanulók és 
a járóbeteg-ellátásban résztvevő nyírgelsei állampolgároknak a Nyírgelse-Nyíregyháza 
menetrend szerint közlekedő útvonalon legalább napi egyszeri átszállás nélküli járatot 
biztosítson. 

 
2./A közvetlen járat megvalósításaként javasolja, hogy a Nyírlugos-Nyírmihálydi—
Szakoly-Nyíregyháza vonalat bővítse ki Nyírgelse településsel is, az alábbi módon: 
Nyírlugos-Nyírmihálydi-Nyírgelse-Szakoly-Nyíregyháza. 
 
 
                         Határid ő: azonnal 
                         Felelős:   Görög László polgármester 
              Sárréti Barbara aljegyző 
 
 
Görög László polgármester elmondta, hogy a nyírgelsei motoros egyesület írásban 
kérelemmel fordult a Képviselő- testület felé: ebben az évben immár harmadik 
alkalommal szerveznek motoros találkozót a településen. Ennek a sikeres 
lebonyolítása érdekében kérnék az önkormányzat támogatást abban, hogy a sátorok 
bérletének és az áramdíj lekötésének a díját finanszírozza meg nekik. A sátor bérlete 
kb. 50.000 Ft az áramdíj lekötése kb. 20.000 Ft lenne.  
 
Zoltai László képviselő elmondta, hogy támogatja a kérelmet.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A Képviselő- testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2015.(V.6.) 

HATÁROZATA 
 

 
Brotherhood HDC egyesület kérelméről 

 
 

A Képviselő-testület: 
 
 
1./a Brotherhood HDC Egyesületet, mint szervezőt a 2015. június 19-21. nyírgelsei 
motoros találkozó rendezvény megszervezésében az áramlekötés, és visszakötés (kb. 
20.000 Ft), valamint sátorbérlés (kb. 50.000 Ft) költségek átvállalásával támogatja a 
költségvetési tartalék terhére. 

 
 
                         Határid ő: 2015. június 15. 
                         Felelős:   Görög László polgármester 
            Sárréti Barbara aljegyző 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Görög László polgármester mindenkinek megköszönte a részvételt, s az ülést 930-kor 
bezárta. 
 

k.m.f. 
 

 
 
Görög László      Sárréti Barbara 
polgármester             aljegyző 
 
 
 
 
          Zoltai László           Pintye Magdolna 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 


